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Izvleček
Interaktivni prostorski scenariji spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola
Z večanjem števila funkcij, ki jih opravlja podeželje, se povečuje tudi število različnih
uporabnikov podeželja. V občini Izola je zaradi številnih dejavnosti, ki so zgoščene na
majhnem prostoru, bližine morja ter privlačne kulturne pokrajine prisotnih veliko pogosto
nasprotujočih si interesov, prihaja pa tudi do številnih manjših sprememb rabe tal. Želeli smo
prikazati predvideno spreminjanje rabe tal in pojavljanje konfliktov interesov med akterji
glede rabe prostora na podeželju občine Izola v prihodnjih 30 letih in ugotoviti, kako bi v
prihodnosti te spremembe lahko usmerjali in s tem zmanjševali konflikte. Uporabili smo
triangulacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod (analiza vsebine časopisa, razvrščanje v
skupine, spoznavni zemljevidi, scenariji, agentno modeliranje, intervjuji, izdelava
računalniške igre, analiza prostorskih in statističnih podatkov, infografike). Rezultati so
pokazali, da se predstave ljudi ne ujemajo vedno z uradnimi opredelitvami podeželja. Razlike
v njihovem dojemanju lahko vodijo v konflikte. Po štirih scenarijih bi bilo lahko v prihodnosti
na podeželju občine Izola še več konfliktov glede rabe prostora, predvsem na območju z
razgledom na morje. Več konfliktov pa ni nujno povezano tudi z več spremembami rabe tal.
Usmerjanje sprememb rabe tal in zmanjševanje konfliktov je možno z izobraževanjem. V ta
namen smo izdelali interaktivno računalniško igro PodeŽELJE.
Ključne besede: večfunkcijsko podeželje, raba tal, agentno modeliranje, konflikti interesov,
scenariji, računalniška igra, občina Izola
Abstract
Interactive Spatial Scenarios of Land Use Change in Rural Areas of Izola Municipality
As the range of functions carried out in rural areas increases, the number of different users of
rural areas also increases. Due to the fact that numerous activities in Izola Municipality are
concentrated in a small area, in the proximity of the sea and in the attractive cultural
landscape (cultivated terraces, permanent crops), conflicts of interests are very common,
while there have also been many small changes in land use. The aim of this doctoral
dissertation was to present planned changes in land use and conflicts of interests among
stakeholders regarding the use of space in rural areas of the Municipality of Izola over the
next 30 years, as well as to determine how in the future these changes could be managed and
thus conflicts reduced. We used a triangulation of qualitative and quantitative methods
(content analysis, categorisation, cognitive mapping, scenarios, agent based modelling,
interviews, computer game, analysis of spatial and statistical data, infographics). The results
have shown that peoples’ perceptions do not always align with the official definitions of rural.
These differences can lead to conflicts. According to four scenarios there could be more
conflicts regarding the use of space in rural areas of Izola Municipality in the future,
especially in the areas with sea view. More conflicts do not necessarily mean more land use
changes. Managing land use changes and minimising conflicts is possible through education.
For this purpose we have created an interactive computer game called PodeŽELJE.
Keywords: multifunctional rural areas, land use, agent-based modelling, conflict of interests,
scenarios, computer game, Izola Municipality
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IX

1 Uvod
Z večanjem števila funkcij, ki jih opravlja podeželje, se povečuje tudi število različnih
uporabnikov podeželja. Kjer se prekriva več funkcij (na primer kmetijska, okoljevarstvena,
naravovarstvena, bivalna, rekreacijska), nastajajo bolj ali manj privlačna stikališča (območja,
točke, linije). V najbolj privlačnih se križajo interesi več akterjev in njihovih aktivnosti. S
součinkovanjem in spreminjanjem funkcij prihaja tudi do sprememb rabe tal. Zaradi različnih
razmerij moči med akterji pa to križanje ni enakovredno, kar lahko pripelje do konfliktov
interesov. Na nekoč izključno kmetijskih površinah se zdaj pojavljajo želje po drugačni rabi
tal: urejenih razglednih točkah, usmerjevalnih tablah, označenih pešpoteh, spremljajoči
gostinski ponudbi, turistični infrastrukturi, počitniških bivališčih in prometni infrastrukturi.
Podeželje si vsak predstavlja drugače, glede na lastne želje in interese, pa tudi glede na
dosedanje izkušnje in izobrazbo (Turk Niskač in sod., 2010). V skladu z lastno opredelitvijo
podeželja, ki jo ima, sprejema odločitve v prostoru, spreminja pokrajino in s tem vpliva tudi
na rabo tal, kar lahko vpliva tudi na nove opredelitve podeželja (nova cesta na primer postane
nova meja med mestom in podeželjem). Podeželje tako ni le eno, ampak jih zaradi
mnogoterih akterjev, funkcij in interesov obstaja več. Nima jasnih meja: za potrebe
prostorsko-načrtovalskih postopkov, dodeljevanja finančnih sredstev, statističnih raziskav ali
izdelave različnih tipologij jih moramo določiti sami. To pa lahko vpliva na dojemanje
podeželja, na nove konflikte in posledično na spremembe rabe tal.
Na podeželju se srečujejo interesi različnih akterjev (posameznikov, skupin ali institucij).
Poleg kmeta tam bivajo, delajo in ga uporabljajo tudi druge skupine ljudi: obiskovalci,
prostorski načrtovalci, naravovarstveniki, kulturovarstveniki, lastniki počitniških bivališč.
Zaradi različnih interesov akterjev odločanje in spreminjanje rabe tal običajno spremljajo
nesoglasja glede prevlade posameznega interesa (Murdoch, 2006). Pokrajino, ki jo ustvarjajo
različni interesi, nesoglasja, akterji in odnosi med njimi, zato lahko poimenujemo pokrajina
navzkrižij in nesoglasij (angl. contested area). Odpravljanje oziroma usklajevanje in
preprečevanje navzkrižij in konfliktov v prostoru je naloga prostorskega načrtovanja. V ta
proces usklajevanja se vključujejo tudi različni drugi akterji, ki pa pogosto ne poznajo
različnih načinov sodelovanja, zato je njihovo »sodelovanje« običajno v obliki nestrinjanja s
predlaganimi rešitvami. Sodelovanja se je zato potrebno naučiti (Simoneti, Zavodnik
Lamovšek, 2009).
Občina Izola je občina, kjer na podeželju lahko najdemo zelo veliko takih stikališč, kjer se
križajo interesi akterjev in aktivnosti. Zaradi številnih dejavnosti, ki so zgoščene na majhnem
prostoru, bližine morja ter privlačne kulturne pokrajine, je tam prisotnih veliko pogosto
nasprotujočih si interesov, prihaja pa tudi do številnih manjših sprememb rabe tal.

1.1 Namen, cilji, hipoteza
Namen doktorske disertacije je prikazati predvideno spreminjanje rabe tal in pojavljanje
konfliktov interesov med akterji glede rabe prostora1 na podeželju občine Izola v prihodnjih

1

Za konflikte interesov med akterji glede rabe prostora bomo v nadaljevanju uporabljali krajšo besedno zvezo
konflikti interesov.
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30 letih ter ugotoviti, kako bi lahko v prihodnosti te spremembe usmerjali in tako zmanjševali
konflikte.
Za doseg namena smo postavili osem ciljev:
Cilj 1: Analiza obstoječih opredelitev podeželja.
Podeželje je pojem, ki nima ene same opredelitve. Z analizo obstoječih opredelitev si želimo
pomagati pri izdelavi lastne opredelitve podeželja.
Cilj 2: Opredelitev podeželja v občini Izola ter prikaz območij, kjer zaradi različnega
dojemanja podeželja lahko prihaja do konfliktov interesov.
Konflikti interesov nastajajo zaradi nezdružljivih želja posameznikov, do katerih prihaja tudi
zaradi različnega dojemanja prostora. Z opredelitvijo podeželja želimo določiti območje
proučevanja ter prikazati, da posamezniki isti prostor (podeželje) različno dojemajo, kar lahko
privede tudi do konfliktov interesov.
Cilj 3: Prikaz funkcij podeželja v občini Izola in določitev razmerja med njimi.
Podeželje ne opravlja več samo kmetijske funkcije. S pojavom novih funkcij se na podeželju
pojavijo tudi novi akterji. S prikazom funkcij in določitvijo razmerja med njimi želimo
prikazati prevladujoči interes ter potenciale za nastanek konfliktov interesov.
Cilj 4: Opredelitev akterjev in prikaz konfliktov na podeželju občine Izola.
Na podeželju je več akterjev z različnimi željami glede rabe prostora. Želimo opredeliti
najpomembnejše akterje na podeželju občine Izola in prikazati konflikte interesov med njimi.
Cilj 5: Določitev gonilnih sil in obeh osi za zasnovo štirih scenarijev spreminjanja rabe tal
zaradi konfliktov interesov ter zasnova štirih scenarijev za uporabo v agentnem modelu.
Izbrani dve osi (količina padavin, tehnološki razvoj) predstavljata dve gonilni sili, ki imata
največji in najbolj negotov vpliv na prihodnji razvoj. Nanju bomo navezali štiri scenarije
spreminjanja rabe tal.
Cilj 6: Izdelava agentnega modela konfliktov interesov.
Agentni model omogoča modeliranje odločanja posameznikov, glede na lastnosti in želje, ki
jim jih pripišemo. S spreminjanjem nastavitev agentov ali pokrajine lahko nastavljamo
različne scenarije in opazujemo spremembe v prostoru. Za določitev strukture modela
uporabljamo vzorčno usmerjeno modeliranje in vzorce, ki jih najdemo v literaturi oziroma v
podatkih. Z agentnim modelom bomo odgovorili na tri vprašanja o pojavljanju konfliktov
interesov, akterjih in spreminjanju rabe tal (glej Cilj 7).
Cilj 7: Analiza in ovrednotenje rezultatov agentnega modela po štirih uporabljenih scenarijih,
glede na tri vprašanja, ki smo jih zastavili pri pisanju modela.
Z modelom želimo ugotoviti, kje bo v prihodnosti (po več scenarijih) prihajalo do konfliktov
interesov med najpomembnejšimi akterji na podeželju občine Izola, kako interakcija med
akterji vpliva na spreminjanje rabe tal in med katerimi akterji prihaja do največ konfliktov.
Cilj 8: Izdelava preproste računalniške igre, ki prikazuje rabo tal in konflikte interesov med
akterji na podeželju.
Z izdelavo igre želimo pripraviti interaktivne scenarije, ki omogočajo boljše razumevanje in
učenje o povezavah med odločitvami akterjev, konflikti interesov in spremembami rabe tal.
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Na podlagi namena in ciljev smo postavili naslednjo hipotezo: v prihodnjih 30 letih lahko na
podeželju občine Izola pričakujemo spremembe rabe tal na najprivlačnejših območjih z
razgledom na morje, kjer se pojavlja tudi največ konfliktov interesov.

1.2 Opredelitev pojmov
Za razumevanje temeljnih uporabljenih pojmov podajamo njihove opredelitve, njihove
medsebojne povezave pa prikazujemo s pojmovno mrežo (Slika 1). Prikaz povezav med
pojmi je hkrati tudi prikaz notranjih povezav med podpoglavji v Poglavju 2 in podpoglavji v
Poglavju 4.
Slika 1: Prikaz povezav med uporabljenimi temeljnimi pojmi

Podeželje je fizični in/ali namišljeni prostor, ki ga akterji opredelijo kot podeželskega, kjer
zaradi prepleta in součinkovanja več funkcij prihaja do sprememb rabe tal, kar lahko vodi v
konflikte interesov med akterji.
Konflikt2 je enkratno, ponavljajoče se ali večletno nasprotje med akterji, ki nastane zaradi
različnega dojemanja (opredelitev) podeželja ter nezdružljivih interesov po omejeni dobrini
(prekrivanja funkcij podeželja).
Funkcija je »dejavnost ali sklop dejavnosti, ki jim je namenjeno prostorsko zaokroženo
območje« (Geografski terminološki …, 2005, str. 105). Zaradi njihovega prekrivanja in
součinkovanja na podeželju prihaja do sprememb rabe tal in do konfliktov med akterji.

Beseda konflikt ima v SSKJ (2016) več sopomenk: spor, nesoglasje, nasprotje, napetost, vojna, spopad. Besedo
bi lahko slovenili kot nasprotje ali navzkrižje, ki se tako kot konflikt pojavljata v besedni zvezi »nasprotje
interesov« oziroma »navzkrižje interesov«. Beseda nasprotje nakazuje le to, da se »kaj po bistvenih lastnostih
razlikuje od določenega« (SSKJ, 2016), ne pa tudi, da so v ozadju različni interesi. Beseda navzkrižje pa ima
kvalifikator »navadno ekspresivno«, ki pomeni, da je to »močno čustveno obarvana beseda, pomen ali zveza«
(SSKJ, 1970, str. XXI). Zato v nadaljevanju uporabljamo besedo konflikt.
2
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Raba tal je »raba zemljišč za potrebe človekovih dejavnosti v pokrajini« (Geografski
terminološki …, 2005, str. 327), ki vpliva na opredelitve podeželja, njeno spreminjanje pa
lahko povzroči konflikt med akterji.
Akter3 je posameznik, skupina ljudi ali institucija, ki podeželje opredeljuje v skladu s svojimi
interesi, zaradi česar lahko med akterji nastajajo konflikti glede spreminjanja rabe tal.
Vmesnik je digitalno stičišče akterjev in funkcij, kjer je možen vpogled in učenje o
(ne)združljivih interesih in konfliktih med akterji na podeželju.
Interaktivni4 prostorski scenariji so digitalni vmesnik, ki prikazuje in omogoča vplivanje na
rabo tal, akterje na podeželju in konflikte med njimi. Z interaktivnim sprejemanjem odločitev
o prihodnjem prostorskem razvoju podeželja omogočajo učenje o različnih interesih akterjev
ter njihov vpliv na rabo tal.
Občina Izola je ena od štirih obalnih občin, kjer na podeželju zaradi prepletanja in
součinkovanja več funkcij prihaja do sprememb rabe tal ter konfliktov interesov med
raznovrstnimi akterji.

1.3 Opredelitev proučevanega območja
V doktorski disertaciji proučujemo podeželje v občini Izola. Za prikaz glavnih značilnosti
smo občino razdelili na štiri pokrajinsko-ekološke enote (PEE) in vsako opisali s pomočjo
kazalnikov (Preglednica 1). Štiri PEE smo opredelili glede na gostoto poselitve, relief, rabo
tal, razgled na morje in glede na prostorsko razporeditev konfliktov, ki so se pojavljali v
obdobju 2008–2014. Ker je v ospredju podeželje, se s PEE mesto v nadaljevanju nismo
podrobneje ukvarjali.

1.4 Struktura doktorske disertacije
Doktorska disertacija je sestavljena iz sedem poglavij.
V prvem poglavju (Uvod) predstavljamo kratka izhodišča, namen, cilje in hipotezo.
Opredeljujemo temeljne pojme in povezave med njimi (podeželje, akter, raba tal, funkcija,
konflikt, interaktivni prostorski scenariji, vmesnik, občina Izola) ter območje proučevanja
(podeželje v občini Izola).
V drugem poglavju (Teoretična izhodišča) prikazujemo številčnost opredelitev podeželja,
številčnost funkcij, ki jih podeželje opravlja, ter pestrost akterjev, ki na podeželju živijo,
delajo ali ga uporabljajo. Številne funkcije in akterji vplivajo na opredelitve podeželja.
Razhajanja v dojemanju podeželja vodijo v konflikte, številne funkcije pa se medsebojno
prepletajo in součinkujejo in s tem lahko povzročajo spremembe rabe tal. Vse našteto pa
vpliva na pojavljanje konfliktov interesov. Akterji in funkcije se srečujejo v vmesnikih, ki
omogočajo učenje o konfliktih ter njihovo usmerjanje in s tem tudi zmanjševanje. Nekatere
povezave med podpoglavji v tem poglavju je možno razbrati tudi s Slike 1. Podpoglavja 2.1,
3

Beseda akter se lahko sloveni tudi kot déležnik, deléžnik ali udeležnik. Utemeljitev izbire je v Poglavju 2.3.1.
Beseda interaktivnost se lahko sloveni kot sodejnost (Slovar družboslovne …, 2018; Slovar informatike, 2015).
Ker je interaktivnost v primerjavi s sodejnostjo tako zelo uveljavljen izraz, ga nismo slovenili.
4
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2.2, 2.3 temeljijo na in v večji meri povzemajo tri članke (Guštin, 2014; Guštin, Potočnik
Slavič, 2015; Guštin, 2016).
Preglednica 1: Pokrajinsko-ekološke enote (PEE) v občini Izola
PEE

mesto

obmestje

privlačno večfunkcijsko
podeželje

podeželje s prevlado
kmetijske dejavnosti

2,45

2,68

17,7

5,73

9%

9%

62 %

20 %

kazalnik
prikaz lokacije
PEE znotraj
občine

površina (km2)
delež površja
občine
delež prebivalcev
občine
značilnosti

raba tal
(% PEE)

funkcije

80 %

20 %
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nekdanji otok in
priobalna ravnica

vznožje »amfiteatra «

pozidano 82 %
travniki in pašniki 8 %
trajni nasadi 4 %
gozd 4 %
njive 2 %
ostalo 0 %
skupaj 100 %
upravno središče občine;
središče regionalnega
pomena (Nared in sod.,
2017)

trajni nasadi 40 %
pozidano 22 %
gozd 17 %
travniki in pašniki 15 %
njive 4 %
ostalo 1 %
skupaj 100 %
bivalna
kmetijska
infrastruktura
(nejasna opredelitev
funkcije v prostorskih
aktih)
litoralizacija
suburbanizacija

razgled na morje
obdelovalne terase
erozija
slemena
gozd 44 %
trajni nasadi 29 %
travniki in pašniki 11 %
pozidano 9 %
njive 5 %
ostalo 0 %
skupaj 100 %
bivalna
kmetijska
rekreacijska
varstvena

brez razgleda na morje
flišno gričevje

ekstenzifikacija

gozd 46 %
trajni nasadi 34 %
travniki in pašniki 13 %
pozidano 4 %
njive 2 %
ostalo 0 %
skupaj 100 %
kmetijska
bivalna

prevladujoči
procesi

litoralizacija

delež površja
občine, na katerem
potekajo različni
procesi
spreminjanja rabe
tal (1818– 2012)
brez spremembe
rabe tal v obdobju
1818–2012 (%)
zavarovana
območja

urbanizacija 5 %
ozelenjevanje 1 %
ogozdovanje 0 %
intenzifikacija 0 %
ostalo 0 %

ozelenjevanje 2 %
urbanizacija 2 %
ogozdovanje 1 %
intenzifikacija 0 %
ostalo 0 %

suburbanizacija
povečevanje privlačnosti
podeželja zaradi
spremenjenih vrednot in
načina življenja
prebivalcev (angl.
consumption countryside)
ogozdovanje 14 %
ozelenjevanje 14 %
intenzifikacija 6 %
urbanizacija 4 %
ostalo 0 %

4 % občine
14 % PEE

4 % občine
41 % PEE

25 % občine
40 % PEE

8 % občine
41 % PEE

kulturna dediščina

izjemna krajina

ni

povezave med PEE

del somestja Koper-Izola-Piran

večanje števila prebivalcev

naravna dediščina
kulturna dediščina
izjemna krajina
Krajinski park Strunjan
NATURA 2000
rekreacijsko območje
prebivalcev iz
mesta/obmestja in
obiskovalcev izven občine

ogozdovanje 4 %
ozelenjevanje 4 %
intenzifikacija 3 %
urbanizacija 1 %
ostalo 0 %

proizvodnja pridelkov za
prodajo

V tretjem poglavju (Metode) opisujemo uporabljene metode, ki so tako kvantitativne kot
kvalitativne (triangulacija metod). Z njimi smo si pomagali pri izdelavi opredelitve podeželja
(razvrščanje v skupine), določitvi meje med podeželjem in mestom v občini Izola (spoznavni
5

Polkrožni del občine Izola, ki se dviguje od morja do vrha gričevnatih pobočij na jugu, je zaradi oblike dobil
ime amfiteater (Gabrijelčič, 1988).
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zemljevidi), analizi različnih prostorskih in statističnih podatkov, analizi pojavljanja
konfliktov interesov na podeželju (analiza vsebine časopisa), izdelavi scenarijev (metoda
scenarijev), izdelavi in preizkusu agentnega modela (agentno modeliranje), intervjujev ter
izdelavi in preizkusu igre. Podpoglavja 3.3, 3.4 in 3.5 temeljijo na treh člankih in jih v večji
meri povzemajo (Guštin, 2014; Guštin, Potočnik Slavič, 2015; Guštin, 2016).
V četrtem poglavju (Rezultati) je prikazana analiza obstoječih opredelitev podeželja,
predstavljene so opredelitve podeželja v občini Izola, kot jih dojemajo prebivalci, prikazano je
spreminjanje funkcij in razmerja med njimi na podeželju v občini Izola ter konflikti, ki se tam
pojavljajo. Predstavljene so gonilne sile ter štirje scenariji spreminjanja rabe tal ter konfliktov
interesov (X1, X2, Y1, Y2), izdelani z agentnim modelom. Opisana je igra PodeŽELJE, ki je
stičišče različnih interesov, akterjev in funkcij na podeželju. Nekatere povezave med
podpoglavji v tem poglavju je možno razbrati tudi s Slike 1. Podpoglavja 4.1, 4.2 in 4.3
temeljijo na in v večji meri povzemajo tri članke (Guštin, 2014; Guštin, Potočnik Slavič,
2015; Guštin, 2016).
V petem poglavju (Sklepi in komentar) podajamo pregled uresničitve zastavljenih ciljev in
hipotez, predstavljamo omejitve in pomanjkljivosti uporabljenih metod oziroma raziskave in
uporabljenih pojmov, sklepne ugotovitve in predloge za nadaljnje delo.
V šestem poglavju (Viri in literatura) navajamo uporabljene vire, v sedmem poglavju pa so
priloge. Priložen je seznam opredelitev podeželja, programi, ki smo jih napisali v
programskem jeziku Python za pohitritev pridobivanja podatkov s spletnih strani, opis
agentnega modela po protokolu ODD, prikaz možnih kombinacij odločitev v igri, vprašanja
za pomoč pri preizkušanju igre in programska koda za izris grafikonov, ki so bili izdelani s
programom R. Datoteki z agentnim modelom in z izdelano igro sta priloženi na CD-ju.
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2 Teoretična izhodišča
2.1 Opredelitve podeželja
O podeželju lahko razmišljamo kot o sistemu. »Sistemi imajo redko prave meje. Vse je
povezano z vsem, in to na zelo zamotan način. Ni jasne meje med morjem in kopnim,
sociologijo in antropologijo, izpušnimi plini in našimi nosovi« (Meadows, 2009, str. 95).
Meje sistemov so zato, zaradi želje po nedvoumnosti in preglednosti, izmišljene (Meadows,
2009, str. 97). Prav ta »natančnost« pa kasneje povzroča težave, saj radi pozabljamo, da so
meje umetne, da smo jih ustvarili sami in da okoli sistema ne moremo narisati ene same,
pravilne meje (Meadows, 2009, str. 97).
V veliko primerih pa moramo, kljub nejasnosti, to mejo vendarle določiti. Kje jo bomo
zarisali, je odvisno od namena naše raziskave (Meadows, 2009). Pri določanju meje med
mestom in podeželjem je namen razmejevanja lahko zelo različen: zaradi prostorskonačrtovalskih postopkov, dodeljevanja finančnih sredstev, statističnih raziskav ali izdelave
različnih tipologij. Med mestom in podeželjem pa ni jasne meje, ampak območje postopnega
prehoda, kjer se prepletajo podeželske in mestne funkcije (ruralno-urbani kontinuum;
Geografski terminološki slovar, 2005, str. 346). Razmejevanje takega prehodnega območja s
črto se sliši nesmiselno, a se ga včasih zahteva (na primer določanje enot urejanja prostora
tako, da je mejo možno prikazati v zemljiškem katastru; Zakon o prostorskem načrtovanju,
2007).
Halfacree (2006) je podeželje opredelil s pomočjo trikotnika (Slika 2). Prvo oglišče tvorijo
opredelitve in predstave, ki jih določajo prostorski načrtovalci, politiki in drugi strokovnjaki
(uradne predstave o prostoru; angl. formal representations). Drugo oglišče predstavlja
materialni prostor (angl. rural localities). Tretje oglišče trikotnika pa predstavlja prostor
vsakdanjega življenja (angl. everyday lives of the rural), kjer nastajajo naši miselni modeli, s
katerimi si predstavljamo podeželje.
Slika 2: Trizložni model podeželja

Vir: prirejeno po Halfacree, 2006, str. 52.

Opredelitve podeželja je možno razdeliti v več skupin. Halfacree (1993) jih je razdelil v štiri:
opisne opredelitve, sociokulturne opredelitve, podeželje kot lokaliteta in podeželje kot
družbeni konstrukt (Slika 3). Opisne opredelitve temeljijo na predpostavki, da lahko podeželje
7

in mesto ločimo na podlagi tistega, kar lahko merimo in štejemo, tj. statističnih kazalcev.
Najpogostejši kazalec je število prebivalcev (Woods, 2005, str. 5). Primer takšne opredelitve
je opredelitev OECD (Urban-rural typology, 2016). Težava pri uporabi statističnih kazalcev
se pojavi, ko moramo določiti, pri kateri vrednosti podeželsko območje postane mestno. Da
mnenje o tej vrednosti ni enotno, je razvidno iz različnih vrednosti največjega števila
prebivalcev, ki ga še lahko ima podeželsko naselje, katere se uporabljajo v različnih državah:
Islandija 300, ZDA 2500, Francija 2000, Kanada 1000, Združeno kraljestvo 10.000, Japonska
30.000, OZN predlaga 20.000 prebivalcev (Potočnik Slavič, 2010, str. 21). Pri uporabi
statističnih kazalcev se pojavi še druga težava: podeželje se opredeljuje kot nasprotje mesta.
Opisne opredelitve podeželje samo opišejo, ga pa ne opredelijo (Halfacree, 1993, str. 24).
Socio-kulturne opredelitve poskušajo opredelitev podeželja podati preko vrednot in obnašanja
prebivalcev. Pri teh opredelitvah je podeželje prikazano kot nasprotje mesta: podeželje
opisujejo kot bolj tradicionalno, kjer so prebivalci bolj povezani med sabo kot v mestu in kjer
v različnih situacijah srečujejo vedno iste ljudi (Halfacree, 1993, str. 25). Pri opredelitvi
podeželja kot lokalitete je poudarek na procesih, ki ustvarijo značilne podeželske lokalitete
(angl. locality, slovenimo kot kraj, prostor; Potočnik Slavič, 2010, str. 21). Za opredeljevanje
podeželja se v novejšem času uporablja pristop, ki podeželje opredeljuje kot družbeni
konstrukt (Woods, 2005). Poudarek ni več na kvantitativnih kazalcih, ampak na predstavah
ljudi (prebivalcev), ki nekemu območju pripisujejo podeželske lastnosti. Predstave ljudi pa so
zelo različne in zato tudi isto območje opredeljujejo zelo različno, odvisno od starosti,
izkušenj in različnih interesov (Turk Niskač in sod., 2010).
Slika 3: Prikaz opredelitev podeželja na štiri različne načine
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2.1.1 Opredelitve podeželja v občini Izola
Podeželje v občini Izola je bilo posredno opredeljeno že nekajkrat, na primer pri izdelavi
različnih tipologij podeželja Slovenije ali opredelitvah mest, vendar skoraj vsakič drugače
(Slika 4).
Slika 4: Opredelitve podeželja v občini Izola po različnih virih

Vir podatkov: a) Prikaz stanja prostora ..., 2011; b) Pavlin in sod., 2004; c) Perpar, Kovačič, 2002; č) Ravbar,
2003.

Prostorski načrtovalci (Prikaz stanja prostora ..., 2011) podeželje opredelijo tako, da določijo
ureditveno območje naselja Izola (Slika 4a). Če si to mejo, začrtano na papirju, ogledamo v
naravi, je ponekod precej nesmiselna. Meja med ureditvenim območjem naselja (mestom) in
podeželjem (vsem ostalim, kar ni mesto) lahko poteka tudi po sredini asfaltirane ceste. Z
osnutkom občinskega prostorskega načrta občine je širjenje poselitve dolgoročno predvideno
do hitre ceste (obvoznice; Občinski prostorski ..., 2013, str. 34). Del občine izven
ureditvenega območja naselja Izola se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za podeželje
(Odlok o prostorskih ..., 1989).
Podeželje občine Izola je opredeljeno tudi v Razvojnem programu podeželja občin Koper,
Izola in Piran 2007–2013 (2006, str. 77) in obsega »... teritorij občine, ki se razprostira južno
od mesta Izola. Meja območja je obalna cesta proti Kopru na vzhodni strani, južni rob
industrijskih objektov ob Industrijski cesti in obdelovalne površine južno od Južne obvoznice,
področje južno in zahodno od naselja Jagodje oz. od objektov Belvedere. V podeželsko
območje tako spadajo vzhodni del primestnega naselja Polje, naselje Dobrave, razpršeni
stavbni objekti nad obalno cesto proti Kopru in Južno obvoznico ter vsa vaška naselja v
občini: Korte z zaselki ...; Šared z zaselki ...; Cetore, Medljan, Malija, Baredi in Nožed«. Ta
opredelitev je le opis meje ureditvenega območja naselja Izola (Slika 4a).
Statistični urad (Slika 4b) je za potrebe statističnega izkazovanja izdelal lastno opredelitev
mestnega naselja (Pavlin in sod., 2004). Kot mestno naselje so na podlagi števila prebivalcev
(nad 3000) opredelili Izolo, kot obmestno naselje pa Jagodje (sklenjena pozidava z Izolo,
zaposlitvena navezanost na Izolo ter nizek delež kmetij). Ostalih sedem naselij je torej
podeželskih. Tipologijo podeželskih območij (Slika 4c) sta izdelala tudi Perpar in Kovačič
(2002). Za osnovno prostorsko enoto sta uporabila krajevno skupnost. Krajevne skupnosti, ki
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niso bile mestne, sta opredelila kot podeželske. V občini Izola je pet krajevnih skupnosti, le
ena, največja (KS Korte), je podeželska.
Ravbar (2003) je pri členitvi slovenskega podeželja uporabil raven naselja (Slika 4č). Po
njegovi tipologiji so v občini Izola mesto Izola, tri urbanizirana, prehodna in stabilna
podeželska naselja (Malija, Nožed, Baredi), ostala (Jagodje, Šared, Cetore, Dobrava) so
močno urbanizirana obmestja. Na njegovem zemljevidu je kot mestno označeno tudi naselje
Korte, ki pa se po tipologiji središčnih naselij uvršča med središčna podeželska naselja prve
stopnje (Benkovič Krašovec, 2006), zato domnevamo, da je na zemljevidu prišlo do napake.
Po zemljevidu Model litoralizacije ob slovenski obali (Černe, Kušar, 2012, str. 217) ima
občina Izola urbano aglomeracijo (Izolo) in suburbanizirano območje (vse ostalo). Podeželja
ni v občini Izola niti po tipologiji, izdelani na ravni občine, ki jo uporablja Eurostat
(Kartografski prikaz …, 2013), po kateri je celotna občina del prehodnega območja, niti po
tipologiji, ki jo je naredila Lužnikova (2010) v diplomski nalogi (celotna občina je pretežno
mestna), niti po Krevsovi tipologiji (1999) – celotno občino sestavljajo mestne in obmestne
krajevne skupnosti.

2.2 Funkcije podeželja
Najbolj prepoznavne prvine istrske pokrajine so rezultat kmetijske dejavnosti. V literarnih
delih je istrska pokrajina predstavljena kot »… pokrajina oljk, smokev, grozdja in druge flore,
posebej sredozemske. Pokrajini daje svojski značaj še njena prst, relief, bližina morja,
podnebje (zlasti burja), pa tudi lokalne prakse, orodja, navade – velike motike, ki so prekopale
to zemljo, pridne roke, ki so znosile kamenje z njiv in travnikov v suhe zidove, generacije, ki
so zravnale strma pobočja« (Urbanc, Juvan, 2012, str. 311). Tudi v turističnih predstavitvah
podeželja posameznih obalnih občin je ta, kmetijska, funkcija močno poudarjena. Podeželje v
občini Piran je kraj, »[kjer so stare istrske vasice obdane] z oljčnimi nasadi, vinogradi in
sadovnjaki [in kjer] kmetje … prizadevno obdelujejo strma pobočja« (Piransko podeželje,
2015). Podeželje v občini Izola je idilično opisano kot »spokojna zelena pokrajina med
oljkami in vinogradi« (Podeželje, 2015). Podeželje pa je vedno manj izključno kmetijsko. Na
njem se vse bolj prepleta več funkcij (Geografski terminološki …, 2005, str. 286): »bivanje,
delo, rekreacija, turizem, promet in še nekatere druge posebne funkcije, na primer varovalne,
ekološke, estetske, strateške, obrambne«. Na slovenskem podeželju v postindustrijski dobi
prevladujejo štiri (Klemenčič, 2006): proizvodna, bivalna, rekreacijska in okoljsko-varstvena.
Funkcije je v pokrajini težko razmejiti, ker se prepletajo in součinkujejo (Slika 5).
Velik del občine Izola je zavarovan z različnimi režimi varstva kulturne pokrajine, poseben
pomen ima tudi kmetijstvo s trajnimi nasadi, hkrati pa je podeželska pokrajina zaradi razgleda
na morje, podnebja in reliefa privlačna tudi za različne oblike turizma in rekreacije. Zato se v
nadaljevanju osredotočamo na tri funkcije, ki prevladujejo na podeželju v občini Izola:
kmetijstvo, turizem in varstvo kulturne pokrajine.
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Slika 5: Prikaz prepletanja treh izbranih funkcij v pokrajini

2.2.1 Kmetijska funkcija
Kmetijstvo je »najstarejša, temeljna gospodarska dejavnost, vezana na obdelavo zemljišč, npr.
poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, in z njo povezane dejavnosti, kot so živinoreja,
domača predelava kmetijskih pridelkov, ki zadovoljujejo potrebe ljudi po hrani, pridobivanju
industrijskih surovin, vzreji delovnih živali« (Geografski terminološki …, 2005, str. 175). »H
kmetijski dejavnosti spada: pridelovanje kmetijskih rastlin, reja živine, gojenje čebel,
predelava grozdja v vino (pretežno) iz lastnega grozdja ter oliv v olje (pretežno) iz lastnih
oljk, vzdrževanje lastnih kmetijskih objektov in opreme ter vzdrževanje kmetijske krajine«
(Popis kmetijstva 2010 …, 2012, str. 45).
Za kmetijsko dejavnost so nujna primerna kmetijska zemljišča. Po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih (Zakon o kmetijskih …, 2011) so to zemljišča, ki so primerna za kmetijsko
pridelavo in ki so določena kot kmetijska zemljišča v prostorskih aktih lokalnih skupnosti,
oziroma so to tudi zemljišča, ki imajo nekmetijsko namensko rabo, so pa glede na evidenco
dejanske rabe tal uvrščena med njive, vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge
kmetijske površine. S kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije upravlja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov (Zakon o Skladu …, 2010). Kmetijska zemljišča lahko
razvrščamo po kakovosti. Najboljša so tista z majhnim naklonom, ki pa so prav zaradi tega
primerna tudi za druge dejavnosti (promet, poselitev). V Sloveniji je na ta račun opazno
zmanjševanje najboljših kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom (Bedrač in
sod., 2015, str. 99).
Pokrajino, v kateri prevladuje kmetijska funkcija, prepoznamo po obdelanih kmetijskih
površinah. Kmetijsko pokrajino sestavlja kombinacija naravnih (nadmorska višina, naklon,
rastlinstvo, podnebje) in antropogenih (razmerje med obdelanimi in neobdelanimi zemljišči,
stavbe, obdelovalne terase, zidovi, žive meje, ribniki) elementov (Multifunctionality …, 2001,
str. 41). Na videz pokrajine ima velik vpliv Skupna kmetijska politika (Lefebvre in sod.,
2012), ki ureja upravljanje s kmetijskimi zemljišči v državah Evropske unije. Na videz in rabo
tal lahko vpliva preko strukture proračuna in z zasnovo različnih ukrepov (Lefebvre in sod.,
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2012, str. 13). Proizvodno vezana plačila tako na primer dajejo kmetom spodbudo za gojenje
določenih pridelkov in vplivajo na zmanjšanje pestrosti in manjšo privlačnost pokrajine.
Pokrajina lahko postane monotona, saj v njej prevladuje en pridelek in s tem le ena barva
(Lefebvre in sod., 2012, str. 15).
2.2.2 Turistično-rekreativna funkcija
Turizem je splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja oseb, ki jim občasni
kraj bivanja ni niti glavni niti stalni kraj stanovanja in dela (Kaspar, 1977 v Jeršič, 1985, str.
8). Podeželski turizem je zaradi širine pojma podeželje težko opredeliti, zato je Lane (1994)
mnenja, da je najprej potrebno pojasniti pojem podeželskosti. A je tudi podeželskost pojem, ki
ga je težko razložiti: »težko ga je opredeliti, ga pa prepoznaš, ko ga vidiš« (Heyer, 1990, cv.
Ryan, 2006, str. 6). Kot najbolj tipična in značilna oblika podeželskega turizma se običajno
obravnava turizem na kmetiji (Cigale in sod., 2014, str. 38).
Osnova za podeželski turizem je podeželski kapital (Garrod in sod., 2006): flora in favna,
prsti, kakovost zraka, biodiverziteta, podeželska naselja, poti, potoki, jezera, gozdovi, lokalni
običaji, jeziki, festivali ipd. Samo lepa pokrajina pa ne zadostuje, nujna je tudi zmožnost in
želja ljudi po uporabi tega kapitala (Clawson, Knetsch, 1966, str. 7 cv. Hall, Page, 2005, str.
116). V pokrajini, kjer je prisotna turistična funkcija, lahko opazimo informativne table z
zemljevidi, smerokaze, prenočišča, ponudnike lokalne hrane in pijače (Bessière,1998),
prireditve, namenjene obiskovalcem, počitniška bivališča, parkirišča, tematske poti (na primer
vinska cesta). Informacije o poteh, območjih za piknike, o lokalni flori in favni, napisi o
zgodovinskih stavbah ipd. povečujejo privlačnost območja (Multifunctionality …, 2001, str.
41). Pogosto so predstavljene s sloganom in logotipom (Hopkins, 1998). Dejavnosti, ki si jih
običajno predstavljamo kot podeželske (Lane, 1994, str. 16), so: hoja, plezanje, počitnice v
divjini, vožnja s kanuji, rafting, opazovanje ptic, fotografiranje, lov, kolesarjenje, jahanje,
opazovanje pokrajine, obiski vasi, konference manjšega obsega, podeželski festivali, ribolov,
športi, ki se morajo odvijati v naravnem okolju (orientacijski tek).
2.2.3 Naravovarstvena in kulturovarstvena funkcija
Nekateri deli pokrajine, zavarovani kot naravna ali kulturna dediščina (objekti, območja, deli
narave) imajo »posebno estetsko, zgodovinsko, kulturno, znanstveno, izobraževalno
vrednost« (Geografski terminološki …, 2005, str. 238 in 149). Zato se jih varuje in ohranja za
sedanje in prihodnje generacije (Dixon, Sherman, 1991), kar se običajno odraža v različnih
omejitvah sprememb in posegov v prostor (Hudoklin in sod., 2005). Varstvo naravne oziroma
kulturne dediščine se zato večinoma dojema kot omejitev in ne kot razvojna priložnost
(Simoneti, Vertelj Nared, 2011).
Zavarovana območja so opredeljena v različnih dokumentih (na primer Uredba o Krajinskem
parku Strunjan) in v prostoru sama po sebi nevidna. Vidna postanejo šele s postavitvijo
kažipotov, pojasnjevalnih tabel in zemljevidov. Označene so lahko posamezne točke (drevo),
linije (tematska pot) ali območja (krajinski park): na primer poselitveni vzorec in raba tal,
posamezne stavbe in naselja (Križan, 1995), drevesa (drevesna dediščina; Šmid Hribar, Lisec,
2011), s preprečevanjem pozidave slemen pa tudi značilni pogledi na morje in z njega
(Križan, 1995). Učinkovitost varovanja je še posebno ogrožena ob robovih zavarovanih
območij (Simoneti, Vertelj Nared, 2011, str. 92).
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Za varstvo zavarovanih območij v Sloveniji sta zadolžena Zavod RS za varstvo narave
oziroma Zavod RS za varstvo kulturne dediščine. Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008,
4. člen) določa, da ima vsakdo pravico uporabljati dediščino kot vir informacij in znanja,
uživati v njenih vrednotah in prispevati k njeni bogatitvi. Vsakdo je tudi odgovoren za
spoštovanje dediščine in jo je dolžan ohranjati. Prav tako morajo fizične in pravne osebe
ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote
(Zakon o ohranjanju narave, 2004, 7. člen).

2.3 Pestrost akterjev in konfliktov interesov
Na podeželju je več akterjev z različnimi željami glede rabe prostora. Na območjih in
področjih, kjer si interesi (raznovrstnih) akterjev glede rabe podeželskih virov nasprotujejo,
nastanejo konflikti interesov. Na teh območjih in področjih pogosto prihaja do velikih
sprememb, ker nasprotujoči si interesi tekmujejo za različne vrste rabe tal, močno
preoblikujejo nekatere dele pokrajine in hkrati varujejo druge (The future …, 1988).
2.3.1 Akterji na podeželju
Izraz akter je prevod angleške besede stakeholder. Izvira iz menedžmenta, kjer je sprva
pomenila »skupino ljudi, brez katerih organizacija ne bi mogla obstajati« (Freeman, 1984, str.
31). Beseda se v slovenščino običajno prevaja kot deležnik (Kos, 2002b, str. 45). V SSKJ
(2016) najdemo besedo déležnik (»nekdo, ki ima delež«), ustreznejši prevod pa naj bi bil
deléžnik (»kdor se nečesa udeležuje«), oziroma interesna skupina (Inštitut za slovenski …,
2013). V literaturi lahko zasledimo tudi uporabo izraza udeležnik (Kos, 2002b, str. 45) ali
akter (na primer v Drevenšek, Pek Drapal, 2008; Mlakar, 2009). Po SSKJ (2016) ima beseda
»akter« naslednji pomen: »kdor odločilno vpliva na kako gibanje ali delovanje« oziroma
»kdor je aktivno udeležen pri kakem dogodku«. Glede na to, da imajo nekatere osebe pri
prostorskem načrtovanju odločilen vpliv na potek dogodkov, se nam zanje zdi primernejše
poimenovanje z besedo »akter« in jo bomo zato uporabljali v nadaljevanju kot prevod besede
stakeholder.
Akter je lahko posameznik ali skupina ljudi (Wilde, 2001; Marega, Uratarič, 2011; Grimble,
Wellard, 1997), ki ima skupne interese v neki zadevi (Grimble, Wellard, 1997, str. 175) in na
katerega upravljavska odločitev ali ukrep lahko vpliva. Lahko pa je to tudi posameznik ali
skupina ljudi, ki lahko vpliva na sprejem odločitev ali ukrepov (Marega, Uratarič, 2011, str.
8). Vsak akter ima svoje potrebe in želje, zato mora biti vključen v odločevalski postopek.
Tako se zagotovi, da pri sprejemanju odločitev en interes ne prevlada nad drugimi (Wilde,
2001, str. 98). Vsi akterji niso enakovredni. V literaturi lahko zasledimo delitve akterjev na
zunanje in notranje (Selman, 2005; Daugstad, 2008), pasivne in aktivne (Grimble, Wellard,
1997), obrobne in središčne (Hart, Sharma, 2004), primarne in sekundarne (Clarkson, 1995),
na uporabnike zemljišč za produktivne namene in za neproduktivne namene (Torre in sod.,
2014).
Raziskave o podeželju so obravnavale različne akterje, predvsem v povezavi s konflikti na
podeželju: javnost (Hall in sod., 2004), investitorje (Woods, 2003b), naravovarstvenike
(Veríssimo, Campbell, 2015), obiskovalce (Daugstad, 2008), lastnike počitniških bivališč
(Farstad, Rye, 2013; Goluža, 2014; Green in sod., 1996), stalne prebivalce (Green in sod.,
1996; Eser, Luloff, 2003), priseljence (Eser, Luloff, 2003), interesna združenja (Woods, 1998;
Mischi, 2013), nevladne organizacije (Veríssimo, Campbell, 2015; Petrovič Erlah, 2016),
kmete (Primdahl in sod., 2013).
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Čeprav na podeželju deluje veliko akterjev, smo jih v nadaljevanju podrobneje opisali šest.
Izbrali smo jih glede na številčnost, možnost vplivanja na spremembe v prostoru, moč pri
odločanju, velikost območja, na katerega lahko vplivajo, ter geografske značilnosti občine
Izola.
Kmet je najočitnejši in najštevilčnejši akter na podeželju (Primdahl, Kristensen, 2011).
Kmetje poznajo pokrajino z drugačnega zornega kota kot obiskovalci - s traktorja. »Iz prve
roke poznaš plastnice na zemljišču in tip prsti – kateri deli so mokri, kateri peščeni, take
stvari. […] Ko to že tako dolgo počneš, lahko poveš veliko o zemljišču le na podlagi
obnašanja traktorja. Zdi se, kot da bi traktor bil del mene.« (Carolan, 2008, str. 413) Svoja
zemljišča kmetje poznajo tako dobro, da ne zaupajo niti vremenski napovedi, ker je
presplošna: »lahko poslušaš [vremensko napoved] in rekli bodo, da bo pretežno jasno z nekaj
oblaki, ampak lahko si prepričan, da bo na vrhu tega hriba več oblakov kot sonca« (Riley,
2008, str. 1286–1287). Predpostavka Wilsonove raziskave (1997, str. 307) je zato bila celo, da
kmetje poznajo svoja zemljišča boljše kot drugi akterji in to tako zelo dobro, da so zmožni
zaznati že manjše spremembe na večjih območjih njihovih kmetij, ki jih ne bi mogli zaznati
niti z zelo naprednimi, dragimi in dolgotrajnimi opazovanji. Dobro poznavanje lokalnih
razmer jim omogoča, da vedo, katere kmetijske prakse na »njihovem« območju ne bodo
uspešne in so zato skeptični do uvajanja novosti, prinesenih od drugod (Riley, 2008).
Kmet ima več pomembnih vlog. Na kmetijskih zemljiščih prideluje hrano, je lastnik ali
zakupnik teh kmetijskih zemljišč in je kot občan bolj ali manj vključen v delovanje lokalne
skupnosti, kjer ima možnost sodelovanja pri odločanju o spremembah v prostoru (Primdahl,
Kristensen, 2011). Kmet je tudi podjetnik. Na kmetiji lahko izvaja različne dopolnilne
dejavnosti, ki prinašajo manjši del dohodka (prodaja kmetijskih pridelkov, pridobivanje in
prodaja obnovljivih virov energije, turizem na kmetiji in podobno).
Pri spreminjanju pokrajine kmet največkrat vzdržuje, ohranja in obdeluje kmetijske površine
(Gantar, 2015), s čimer močno vpliva na njen videz. Na videz pokrajine pa vpliva tudi, če je
ne vzdržuje ali če ne ohranja in ne obdeluje kmetijskih površin. Za svoje delo lahko prejema
različne subvencije (na primer za košnjo travnikov, za opuščanje vinogradov).
Lastniki počitniškega bivališča so zelo pomembni akterji pri razvoju območja, na katerem se
nahaja njihovo počitniško bivališče in po mnenju nekaterih (Overvåg, Berg, 2011, str. 437)
celo v boljšem položaju za promoviranje lastnih interesov kot stalni prebivalci. Območje, ki
so si ga izbrali za svoje drugo bivališče, obiskujejo vsako leto in za to ne potrebujejo
posebnega spodbujanja turističnih organizacij (Brida in sod., 2011, str. 141). Zaradi velikega
števila počitniških bivališč se lahko na posebno privlačnem območju zvišajo cene zemljišč
nad kupno močjo domačinov (Brida in sod., 2011, str. 143), povpraševanje pa vpliva tudi na
izgradnjo cestne infrastrukture in izboljšanje komunalne opremljenosti (Goluža, 2014, str.
44). Pri nakupu počitniškega bivališča imajo v mislih idealizirano podobo (Daugstad, 2008,
str. 404) in ta »muzejska strategija, namenjena ohranjanju podeželja v namišljeni podobi«
lahko povzroči konflikte med domačini in lastniki počitniškega bivališča (Brida in sod., 2001,
str. 144). Lastniki počitniških bivališč si z domačini delijo isti prostor, a ga uporabljajo za
drugačen namen (Overvåg, Berg, 2011). Vsak novi prišlek želi biti zadnji in nato »zapreti
vrata za seboj« (tj. preprečiti nadaljnje spreminjanje pokrajine; Graber, 1974, str. 510).
Sobivanje domačinov in lastnikov počitniških bivališč je zato velik izziv (Brida in sod., 2001,
str. 144).
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Investitor je »oseba, ki uporabi denar za povečanje premoženja« (SSKJ, 2016). Po Zakonu o
graditvi objektov (2004) je to pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam
izvaja. Na podeželju so objekti, ki jih zgradi oziroma želi zgraditi, zelo različni: na primer
počitniške hiše (Farstad, Rye, 2013), vetrne elektrarne (Zografos, Martinez-Alier, 2009),
visokonapetostni daljnovodi (Cotton, Devine-Wright, 2013), igrišča za golf (Lowe in sod.,
1993), odlagališča odpadkov (Kos, 2002b), kamnolomi (Eser, Luloff, 2003). Med prebivalci
so taki objekti pogosto nezaželeni in sprožajo neodobravanje (pojav NIMBY – ne-na-mojem-dvorišču).
Investitor lahko uporablja podeželske vire (na primer veter, za izgradnjo vetrnih elektrarn ali
pa kamnine za kamnolom). V te vire pa lahko tudi, neposredno ali posredno, vlaga, takrat
postanejo podeželski kapital (Garrod in sod., 2006). Pri neposrednem vlaganju gradi različne
objekte (na primer posestva, gorsko-kolesarske poti), pri posrednem vlaganju pa z
investiranjem v programe in projekte izboljšuje prepoznavnost podeželja, kakovost okolja in
življenja na podeželju. Investitorji v podeželske vire so različne okoljske agencije, združenja,
ministrstva, pa tudi kmetje. Financiranje takih investicij pa je možno iz zelo različnih virov
(zasebnih, državnih, evropskih sredstev, lokalnih taks; Garrod in sod., 2006). Podeželski viri
so skupno dobro, zato med akterji lahko pride do konfliktov, ker želijo uporabljati vire na
načine, ki so med sabo izključujoči (Garrod in sod., 2006, str. 121).
Naravovarstvenik in kulturovarstvenik sta dva od nosilcev urejanja prostora pri
prostorskem načrtovanju, ki sodelujeta pri pripravi prostorskih aktov s pripravo strokovnih
podlag, smernic in mnenj (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2007). V Sloveniji sta to Zavod
za varstvo narave in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod za varstvo narave izvaja
naloge v skladu z Zakonom o ohranjanju narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine pa v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Obema je skupno to, da pripravljata smernice
in strokovne podlage za varstvo narave oziroma kulturne dediščine, izdajata soglasja, mnenja
ter sodelujeta pri ozaveščanju in izobraževanju javnosti (Poslanstvo in naloge, 2016; Naše
delo, 2016). Na spremembe v prostoru vplivata z ohranjanjem obstoječega stanja in
sanacijami razvrednotenj, kar se običajno odraža v različnih omejitvah sprememb (Hudoklin
in sod., 2005, str. 1–2).
Naravovarstvene in kulturovarstvene interese lahko poleg institucij zastopajo tudi nevladne
organizacije (na primer DOPPS; Petrovič Erlah, 2016). Vsem je skupno to, da zastopajo
interese prihodnjih generacij (Dixon, Sherman, 1991). Težko je vnaprej vedeti, kakšno bo
življenje v prihodnosti. Domnevamo pa lahko, da bodo prihodnje generacije za življenje
potrebovale hrano, vodo in kisik (Ekeli, 2007, str. 388).
Prostorsko načrtovanje ima pomembno vlogo pri »ustvarjanju pogojev za življenje ljudi,
rastlin in živali na nekem območju« (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009, str. 48).
Prostorski načrtovalec mora poznati vrednote, navade, stališča in poglede ljudi, razumeti
prostorske danosti, poznati načrtovalske možnosti in rešitve, razvojne omejitve ter usmeritve.
Njegova naloga je izdelava načrtov, ki so podlaga za izvedbo novih prostorskih ureditev
oziroma za gradnjo. Pri delu se srečuje z ljudmi iz različnih strok: arhitekti, krajinskimi
arhitekti, geografi, prometnimi in komunalnimi inženirji, biologi, sociologi, ekonomisti,
pravniki in drugimi (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009, str. 48).
Za odgovorno opravljanje dela mora prostorski načrtovalec v Sloveniji pridobiti ustrezno
licenco. Imeti mora ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja
ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja. Imeti mora tudi pet let delovnih izkušenj
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na področju prostorskega načrtovanja. Kot ustrezna se šteje izobrazba iz naslednjih smeri:
Fakulteta za arhitekturo, smer urbanizem; Biotehniška fakulteta, smer krajinska arhitektura;
Filozofska fakulteta, smer geografija; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, gradbeništvokomunalna smer, geodezija-prostorska informatika, vodarstvo in komunalno inženirstvo (Izpit
iz prostorskega …, 2016). V pripravi je Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, s
katerim se želi urediti poklic pooblaščenega prostorskega načrtovalca, pooblaščenega
arhitekta, pooblaščenega inženirja in pooblaščenega krajinskega arhitekta. Zakon je, skupaj s
še dvema drugima zakonoma s področja urejanja prostora in graditve objektov, zaradi
kompleksne tematike že od leta 2015 v javni obravnavi. Pripombe na prvi osnutek so se
nanašale tudi na to, da zakon neenakopravno obravnava vse stroke, ki se ukvarjajo s
prostorskim načrtovanjem, saj favorizira arhitekte (Ministrstvo za okolje in …, 2016a; Zakon
o pooblaščenih …, 2016).
Prostorski načrtovalec je strokovnjak, ki pa zaradi svojega znanja prostor dojema drugače kot
ostali prebivalci (Polič, 2002; Gifford in sod., 2002, Kaplan in sod., 1998). Razlika med
njegovim dojemanjem prostora in dojemanjem prostora pri osebah, ki ta prostor uporabljajo
(na primer prebivalci), je ena izmed največjih (Polič, 2002, str. 29). Razliko v dojemanju
lahko pojasnimo tudi s Halfacreejevim trizložnim modelom podeželja (Slika 2). Uradne
predstave o prostoru, ki jih ima prostorski načrtovalec, se razlikujejo od predstav prebivalcev,
saj temeljijo na drugačnih miselnih modelih. Prostorski načrtovalec prostor pozna z
zemljevidov, načrtov, odlokov, ortofoto posnetkov, prostorskih in statističnih podatkov,
prebivalec pa v tem prostoru živi in je nanj navezan simbolno in večgeneracijsko. Čeprav
prostorski načrtovalec izdela predlog načrtov prostorske ureditve, pa nima velikega vpliva na
odločanje o teh rešitvah. Odločitev o njegovi prostorski rešitvi sprejmejo organi, v katerih so
izvoljeni predstavniki ljudstva (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009, str. 31).
Urejanje prostora je naloga lokalnih skupnosti (Zakon o prostorskem …, 2007, 11. člen). V
predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) se uvaja urejanje prostora na ravni regij.
Regionalni prostorski plan, izdelan za območje razvojne regije, naj bi tako nadomeščal
strateški del občinskih prostorskih načrtov (Ministrstvo za okolje …, 2016b). Lokalno
skupnost oziroma občino predstavlja in zastopa župan, ki ga vsake štiri leta izvolijo občani.
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice
glasovanja. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta (Zakon o
lokalni samoupravi, 2007, 33. člen). Občinski svet torej odloča o strokovnih rešitvah, ki jih je
pripravil prostorski načrtovalec, župan pa lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,
da je neustaven ali nezakonit. Prav tako lahko zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine (Zakon o
lokalni samoupravi, 2007, 33. člen).
Opisani akterji lahko vplivajo drug na drugega, vpliv pa je povezan z avtoriteto posameznega
akterja. Avtoriteta je odnos (angl. relation) med ljudmi, ki jo je Dahl opredelil kot »moč
osebe A, da vpliva na osebo B v taki meri, da bo ta naredila nekaj, česar drugače ne bi« (Dahl,
1957, str. 202–203). Odnos avtoritete med dvema akterjema je opisal s štirimi kategorijami
(Preglednica 2; Dahl, 1957, str. 203).
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Preglednica 2: Dahlove (1957) kategorije za opis avtoritete akterjev s primeri njihove uporabe
Kategorije
(Dahl, 1957)
Vir avtoritete
(angl. base of
power)
Sredstva za
doseg avtoritete
(angl. means of
power)

Opis kategorije
(Dahl, 1957)
Vsi viri (priložnosti, dejanja, predmeti ipd.), ki jih
oseba lahko uporabi, da vpliva na obnašanje druge
osebe. Viri so pasivni in sami po sebi še ne
predstavljajo avtoritete, za doseg spremembe pri
osebi B, mora oseba A vir na nek način uporabiti.
Vsa sredstva, ki se jih lahko uporabi za izrabo vira.
Sredstva so načini, kako oseba A uporabi svoje
vire, da pri osebi B doseže želen odziv. Pogosto so
v obliki groženj ali obljub.

Moč avtoritete
(angl. amount
of power)

Verjetnost, da bo oseba B nekaj naredila zaradi
dejanja osebe A. Moč je možno opredeliti le v
povezavi s sredstvi, ki jih uporabi oseba A in odzivi
osebe B.

Razsežnost
avtoritete (angl.
scope of power)

Nabor možnih odzivov osebe B na sredstvo, ki ga
uporabi oseba A.

Primer uporabe
(vir, sredstvo, odziv)
številčnost kmetov
finančna sredstva investitorja
licenca prostorskega načrtovalca
kmetovo lastništvo zemljišča
politična podpora župana
ustanovitev civilne iniciative
podaja pobude
prijava inšpekcijskim službam
(ne)izdaja soglasja za gradnjo
uporaba medijskega pritiska
Verjetnost, da bo lastnik
počitniškega bivališča podrl
nelegalno zgrajeni objekt, ker mu je
naravovarstvenik zagrozil s prijavo
inšpekcijskim službam, je zelo
velika.
Verjetnost, da bo investitor
spremenil potek načrtovane ceste
zaradi ustanovitve civilne iniciative
skupine kmetov, je srednja.
Lastnik počitniškega bivališča
odstrani nelegalno zgrajeni objekt
zaradi grožnje naravovarstvenika s
prijavo inšpekcijskim službam.
Investitor spremeni potek trase
ceste zaradi ustanovitve civilne
iniciative skupine kmetov.

Odnos avtoritete med akterji na podeželju na podlagi Dahlovih štirih kategorij prikazuje Slika
6. Moč avtoritete je na tej sliki prikazana s tremi vrstami puščic, ki s svojo usmerjenostjo
kažejo, na koga akter lahko vpliva ter na kakšna dejanja drugega akterja ima vpliv. Debelina
puščice prikazuje moč avtoritete (majhna, srednja, velika). Puščice, s katerimi prikazujemo
moč avtoritete, so nastale kot posledica analize vzorcev prostorskih sprememb. S Slike 6
lahko vidimo, da opisanih šest akterjev črpa avtoriteto iz različnih virov, da imajo za uporabo
teh virov na voljo zelo različna sredstva in da lahko na preostale akterje vplivajo v različno
velikem obsegu. Akterji imajo lahko hkrati več vlog in so na primer hkrati kmetje in lastniki
počitniškega bivališča. V takih primerih ima akter na voljo vire in sredstva obeh akterjev.
Akterji se med sabo povezujejo na različne načine. Lahko delujejo kot posamezniki, lahko se
povezujejo v dvojice, te dvojice pa nato v mrežo. Med akterji pri prostorskem načrtovanju v
Sloveniji so te povezave večinoma binarne, saj se akterji običajno usklajujejo le posamično
(na primer Občina – ARSO, Občina – Ministrstvo za infrastrukturo, Občina – Zavod za
varstvo narave), manjka pa večstransko usklajevanje (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
…, 2013).
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Slika 6: Prikaz odnosa avtoritete med akterji na podeželju

Nove rešitve v prostoru vedno nastajajo v dialogu med strokovnjaki in uporabniki, pri čemer
pa se vsi srečujejo še z različnimi omejitvami, usmeritvami, priložnostmi, naravnimi
danostmi, vrednotami, navadami, načrtovalskimi možnostmi in rešitvami (Simoneti, Zavodnik
Lamovšek, 2009). Akterji so zato med sabo povezani v mrežo. Poleg akterjev se v
»podeželski mreži« (van der Ploeg in sod., 2008) prepletajo še različni viri, dejavnosti,
sektorji in kraji.
Med akterji so povezave, ki so lahko šibke, močne ali neobstoječe; njihova moč je odvisna od
pogostosti stikov med akterji in od števila akterjev, s katerim je akter povezan (Granovetter,
1973). S proučevanjem socialnega kapitala v Dravski dolini je bilo ugotovljeno (Jurač, 2014),
da so med ustanovami, društvi in podjetji podobne šibke in močne povezave. Paradoks
povezav je, da močne povezave, čeprav ustvarjajo lokalno kohezijo, vodijo v razdrobljenost
celotne mreže; šibke povezave pa ustvarjajo priložnosti za sodelovanje in omogočajo boljšo
povezanost med akterji z različnih področij (Granovetter, 1973). Med akterji pogosto prihaja
do nestrinjanja in posledično do konfliktov interesov (Wilde, 2001, str. 99). Konflikt ima
lahko več faz (Fisher in sod., 2007, str. 19), zato vsi konflikti niso enaki oziroma vsi akterji
niso nujno v isti fazi konflikta.
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2.3.2 Konflikti interesov na podeželju
O konfliktih interesov na podeželju lahko v tuji literaturi zasledimo precej prispevkov
(Woods, 1998, 2003a, 2003b, 2005, 2006), v slovenski literaturi pa so večinoma le omenjeni,
na primer konflikti med domačini in lastniki počitniških hiš na podeželju (Goluža, 2014, str.
45–46), konflikti med kmečkimi in nekmečkimi prebivalci (Perpar, 2002, str. 134 v Perpar,
Kovačič, 2006, str. 67), konflikt kmetijstva in rabe naravnih virov (Lampič, 2008), konflikti
glede prostorske rabe (Potočnik Slavič, 2010), konflikti med kmetijskimi pritiski in okoljem
ter med poselitvijo in naravnimi viri (Klemenčič in sod., 2008) ali pa je predmet raziskave
predstavitev postopka za usklajevanje različnih interesov in preprečevanje konfliktov
(Golobič in sod., 2003).
Na vmesnem območju med mestom in podeželjem so konflikti zelo raznovrstni: zvočno in
vizualno onesnaževanje, varstvo naravne in kulturne dediščine, zdravju nevarne dejavnosti in
spremembe v bližnji okolici (von der Dunk in sod., 2011), zasledimo pa lahko tudi konflikte
glede umeščanja neželenih vrst rabe tal (Bennett, Davies, 2015) in konflikte kmetijstva z
drugimi dejavnostmi (Henderson, 2005; Darly, Torre, 2013). Konflikte na podeželju je Woods
(2005, str. 211) razdelil v tri skupine: (1) konflikt med potrebo po razvoju podeželja in
okoljskimi vplivi, (2) konflikt med kmetijskimi in varstvenimi interesi glede rabe naravnih
virov in (3) konflikt med podeželskim načinom življenja in omejevanjem lova na divje živali.
Slika 7: Podeželje je prostor raznovrstnih interesov.

2.3.3 Prekrivanje interesov različnih akterjev
Kot pomembnejše akterje na podeželju občine Izola izpostavljamo kmete, ki so tudi
najštevilčnejši, lastnike počitniških bivališč, naravo- oziroma kulturovarstvenike ter
prostorske načrtovalce (Slika 7).
Ravninski predeli z najboljšimi kmetijskimi zemljišči so podvrženi velikemu konfliktu
interesov različnih sektorjev (Cimprič in sod., 2013, str. 575). Zaradi vedno večjega števila
nekmečkih prebivalcev, ki ne razumejo potrebe po zemljiščih, primernih za pridelavo hrane,
so še posebno problematične kratkovidne zahteve po spremembah kmetijskih površin v druge
rabe (Gosar in sod. 1976, str. 11). Med leti 1955 in 1975 se je površina njiv in vrtov v občinah
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Koper, Izola in Piran zmanjševala za 60 ha na leto, povečevala pa površina gozdov za 220 ha
na leto. Ob enakem spreminjanju strukture površin so avtorji kmetijskega prostorskega načrta
za obalne občine leta 1976 predpostavili, da čez 45 let (leta 2021) v teh treh občinah ne bo več
kategorije »kmetijske površine« (Gosar in sod., 1976, str. 11). Obseg kmetijskih zemljišč v
Sloveniji se še vedno zmanjšuje na račun urbanizacije in zaraščanja kmetijskih zemljišč
(Vrščaj, 2011). Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da se ob spremembi namembnosti
kmetijskih zemljišč plačuje odškodnina, ni pa še jasno, ali ta ukrep dosega svoj namen in
preprečuje nepremišljene spremembe kmetijskih zemljišč v pozidana (Cimprič in sod., 2013).
Zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski parki, naravni rezervati, naravni
spomeniki, območja Natura 2000) so dragocena, vredna območja, ki so bila zavarovana zaradi
svoje izjemnosti, v nekaterih primerih tudi zaradi ogroženosti. Imajo številne, pogosto slabo
prepoznane potenciale. Med prebivalci in obiskovalci zavarovanih območij v Sloveniji je še
najbolj prepoznan okoljski potencial – mirno in čisto okolje, ohranjena naravna pokrajina ter
biotska raznovrstnost (Lampič, Mrak, 2008). Družba ima obvezo varovati taka območja za
sedanje in prihodnje generacije (Dixon, Sherman, 1991), a se običajno dojemajo kot omejitev
in ne kot priložnost (Lampič, Mrak, 2008; Simoneti, Vertelj Nared, 2011).
Privlačnost območja za turizem je odvisna od lokacije in od posebnosti, ki so lastne tej
lokaciji. Med posebnosti lahko uvrščamo različne naravne vrednote (na primer obale morja,
jezer ali rek), podnebje (število dni s soncem, temperatura), kulturno okolje (izobraževalne
ustanove, kulturne znamenitosti), družbeno infrastrukturo (stopnja kriminala, kakovost javnih
storitev), kakovost grajenega okolja (zraka, vode, infrastrukture; Power, 2005, str. 65).
Območje je privlačno, ko se na njem prepleta več takih posebnosti, ne le ena (Jeršič, 1986, str.
60).
Zaradi prepleta funkcij je turizem na zavarovanih območjih običajno prepoznan kot
najprimernejša dejavnost in priložnost za razvoj območja (Haukeland in sod., 2011).
Podeželje ima velike zaloge podeželskega kapitala (pokrajina, rastlinstvo in živalstvo, biotska
raznovrstnost, podeželska naselja, poti, geologija, kakovost zraka in vode, gozdovi, lokalne
navade, jedi, prireditve in jezik; Garrod in sod., 2006), ki je osnova za razvoj turizma na
podeželju in ga pomagajo ohranjati tudi zavarovana območja. Čeprav se na takih območjih
turisti zdijo moteč element, se jim prebivalci ne želijo v celoti odpovedati, saj prinašajo velik
del dohodka (Barbič 2005, str. 100). Zavarovana območja pa so zaradi svoje izjemnosti tudi
privlačna za gradnjo počitniških bivališč, ki se običajno razlikujejo od drugih zgradb po
obliki, velikosti ali izpostavljeni legi izven obstoječih naselij (Jeršič, 1986, str. 65). Že leta
1986 je Jeršič ugotavljal (str. 65), da bi v primeru, če bi gradnja počitniških hiš postala
množičen pojav, zajela velike površine privlačnih območij. Množičen obisk je tudi ena izmed
prepoznanih možnosti za konflikte na zavarovanih območjih (European heritage heads forum,
2010).
Tudi povezava kmetijstva in turizma je lahko razvojna priložnost (Klemenčič in sod., 2008).
Z obdelovanjem kmetijskih zemljišč kmetje ohranjajo kulturno pokrajino, ki je zato bolj
privlačna za turistični obisk (Vanslembrouck, van Huylenbroeck, 2005; Clendenning, Field,
2005).Večji obisk lahko poveča povpraševanje po lokalnih kmetijskih pridelkih, promocija
turizma in kmetijstva pa se dopolnjujeta (Bowen in sod., 1991). A povečano zanimanje lahko
privede tudi do želje po pozidavi. Zaradi lege na izpostavljenih lokacijah izven obstoječih
naselij (Jeršič, 1986) je gradnja počitniških bivališč pogost predmet konflikta med
kmetijstvom in turizmom. Konflikt pa lahko povzročijo tudi dejavnosti, ki porabijo veliko
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vode (na primer igrišče za golf), saj sta tako turizem kot kmetijstvo njena velika porabnika
(Bowen in sod., 1991).
Med interesi kmetijstva in zavarovanih območij lahko nastanejo konflikti zaradi
intenzifikacije kmetijstva in zmanjševanja biotske raznovrstnosti (Shackelford in sod., 2014),
oziroma zaradi omejitev, ob katere trči kmetijstvo, saj prebivalcem režimi in namen varovanja
pogosto niti niso poznani (Lampič, Mrak, 2008). Obojestransko korist pa prinaša obdelovanje
kmetijskih zemljišč, saj s tem kmetje ohranjajo kulturno pokrajino (Daugstad in sod., 2006).
Interese vseh akterjev je potrebno usklajevati, saj njihovo sektorsko obravnavanje vodi v
konflikte (Golobič in sod., 2003). To je naloga prostorskega načrtovanja (Zakon o
prostorskem …, 2007, 3. člen), dolžnost predstavnikov vseh interesov v prostoru pa, da so
njihovi interesi usklajeni tako, da pri kasnejši uporabi prostorskega akta ne dopuščajo dvoma
(Mlakar, 2009). A pri proučevanju podeželja ugotovimo, da tam praviloma veljajo prostorski
ureditveni pogoji z ohlapnimi merili za oblikovanje in umeščanje objektov v prostor (Stanič in
sod. 2000, str. 18).

2.4 Konflikti interesov kot del sistema podeželja
V kompleksnih sistemih, kot je na primer podeželje, so vse stvari povezane med sabo.
Podeželja ne oblikujejo na primer posamezniki, kmetje, ceste, tradicije ali gozdovi, ampak
neprestane interakcije (odnosi) med vsemi temi elementi (Ambrosio-Albalá, Bastiansen,
2008, str. 22). Elementi znotraj sistema so povezani, zato ne proučujemo vsakega posebej,
ampak proučujemo celoto.
Sistemi imajo tudi svoj namen. Pri neživih sistemih (na primer osebni avtomobil) je namen
vedno enak, pri živih pa se pogosto spreminja (Kim, 1999). Tudi podeželje ima svoj namen,
ki je razviden iz njegovih prevladujočih funkcij. Funkcije podeželja pa se spreminjajo, zato se
spreminja tudi namen podeželja, ki je vse manj kmetijski in vedno bolj usmerjen k turizmu in
rekreaciji ter varstvu kulturne pokrajine.
Funkcij podeželja pa ne moremo obravnavati ločeno, saj so povezane. Prav tako so med sabo
povezani akterji, ki na podeželju živijo, delajo ali ga le obiskujejo (Poglavje 2.3). Na Sliki 8 je
sistem podeželja prikazan z ledeno goro. Ledene gore so v vodo potopljene tako, da je večina
ledu pod vodo, nad gladino pa je le manjši del. Metafora je uporabna za prikaz kompleksnih
sistemov, kjer je dogodek, ki ga opazujemo v prostoru (konflikt), v resnici veliko globlji in ga
povzroča součinkovanje večjega števila dejavnikov. Z modelom ledene gore prikažemo
odnose med miselnimi modeli, strukturami oziroma gonilnimi silami, vzorci in dogodki.
Model nakazuje, da dogodke povzročajo strukture in miselni modeli, ki pa so večinoma
nevidni (Monat, Gannon, 2015). Če ne opazujemo le vrha ledene gore, ampak tudi njen
nevidni, v vodo potopljeni del, lahko ugotovimo, da so konflikti na podeželju nekaj
običajnega in pričakovanega, čeprav se zdi, da nas vedno znova presenetijo (Meadows, 2009).

21

Slika 8: Prikaz kompleksih sistemov z ledeno goro

Vir: prirejeno po Monat, Gannon, 2015.

2.4.1 Miselni modeli
Vsak uporabnik podeželja ima svoj miselni model podeželja, ki je odvisen od njegovih
izkušenj in izobrazbe. Ti miselni modeli pa so nepopolni, nepravilni, preprosti in tako osnovni
za razumevanje okolice, da se jih ne zavedamo. Prav tako se ne zavedamo, kako vplivajo na
naše obnašanje (Chermack, 2003). Zato so najmanj očiten del kompleksnega sistema, imajo
pa največji vpliv na njegovo delovanje (Meadows, 2009, str. 88).
Vsak posameznik se, v skladu s svojim nepopolnim in nepravilnim miselnim modelom, na
podeželju obnaša glede na to, kako ga vidi (Slika 9). Podeželje se v glavah ljudi pogosto
pojavlja kot območje izven mesta, kjer so kmetijska zemljišča prazen, nezaseden prostor na
voljo za gradbene posege, kmetijstvo pa začasna dejavnost, ki se jo lahko kadarkoli odstrani
(Perpar, Kovačič, 2006, str. 62; Hahn, 1970, str. 46). Poleg kmetijske funkcije je podeželje
tudi prostor potrošnje, kjer so za namene rekreacije in turizma naprodaj njegovi atributi (na
primer razgled, sonce, tišina; Woods, 2011). Predstavlja tudi prostor simbolov, ki se jih varuje
(z zavarovanimi območji, ohranjanjem običajev). Ljudje pripisujejo podeželju različne
funkcije in se v skladu s to funkcijo obnašajo v prostoru (kmetu na primer podeželje
predstavlja prostor, kjer prideluje hrano, obiskovalec si želi sprehajalnih poti z razgledom na
morje). Isti sistem se torej uporablja za različne namene, to pa vpliva na obnašanje sistema na
vseh višjih ravneh v ledeni gori (strukture, vzorci, dogodki).
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Slika 9: Razmišljanje, obnašanje in videnje podeželja je medsebojno povezano.

Vir: prirejeno po Chermack, 2003, str. 411.

Primer miselnih modelov je opisan v Poglavju 4.2, kjer smo z miselnimi zemljevidi
ugotavljali, kje je meja med mestom in podeželjem. Predstave anketirancev se razlikujejo od
uradnih prostorskih dokumentov. Območja, kjer prihaja do razhajanj, imajo zato velik
potencial za nastanek konflikta interesov.
2.4.2 Strukture oziroma gonilne sile sprememb
Strukture so pravila in postopki, povezave, cilji, odnosi, hierarhije, povratne zanke in zamude,
avtoritete, odzivi, spodbude in strahovi, ki imajo velik vpliv na obnašanje sistema (Monat,
Gannon, 2015, str. 19). Takšen kompleksen sistem odnosov in povratnih zank oblikujejo
gonilne sile (Bürgi in sod., 2004, str. 858), ki so ključni procesi oziroma dejavniki, ki vplivajo
na razvoj dogodkov (Schwartz, 1991, str. 106) in povzročijo spremembe v pokrajini (Bürgi in
sod., 2004, str. 858). Gonilne sile so lahko hitre ali počasne (Lambin in sod., 2003), lokalne
ali globalne (Lambin in sod., 2003), notranje ali zunanje (Bürgi in sod., 2004). Različni
avtorji navajajo različne gonilne sile, največkrat pa so pri raziskavah spreminjanja rabe tal
uporabljene tehnologija, naravno okolje, kultura oziroma vrednote in politika oziroma
zakonodaja.
Razvoj tehnologije oziroma tehnološke inovacije so bile v publikaciji Scenariji razvoja
Slovenije do leta 2035 (Noack, Campioni, 2008) prepoznane kot zelo negotova gonilna sila z
zelo velikim vplivom na prihodnji razvoj. Tehnološki razvoj vpliva na hitrost in intenzivnost
procesov, ki potekajo v pokrajini (Urbanc, 2002). Tehnologija tako omogoča hitre
spremembe, povzroči pa tudi neželene učinke (Brandt in sod., 1999, str. 82). Med tehnologijo
sodijo med drugim nova znanja, novi stroji, gnojila (Brandt in sod., 1999, str. 93), ki vplivajo
na poljsko razdelitev (Urbanc, 2002), gradnjo prometnic, poselitvene vzorce (Bürgi in sod.,
2004, str. 859), spremembo načina življenja zaradi dela v mestu (Urbanc, 2002) in
spremembo načina kmetovanja (na primer z uporabo senzorjev, satelitske navigacije za
precizno kmetovanje; Hague in sod., 2000). Kulturna pokrajina je zato ogledalo, v katerem se
zrcalijo spremembe družbe (Lipský, 2010, str. 16–17).
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Osnovne značilnosti rabe tal so odvisne od naravnogeografskih značilnosti: reliefa, podnebja,
prsti, kamninske zgradbe, naklona. Pri proučevanju povezanosti naravnogeografskih
značilnosti z rabo tal na izbranih krajih v Predalpskem hribovju je bilo ugotovljeno, da ima
največji vpliv prst, sledijo pa ji nadmorska višina, kamninska zgradba, naklon in ekspozicija
(Bat, 1990, str. 119). Glede na nadmorske višine (Kladnik, 2002, str. 100) v Sloveniji
prevladujejo vinogradi in sadovnjaki na nadmorski višinah (n. v.) do 100 m, njive in vrtovi na
n. v. 100–200 m, travniki na n. v. 200–300 m, gozdovi na n. v. med 1000 in 1100 m. Največ
nerodovitnih površin je na n. v. nad 1500 m. Nakloni so omejitveni faktor za rabo tal, pobočja
z naklonom 12° pa predstavljajo mejo za varno in učinkovito rabo kmetijske mehanizacije
(Petek, 2005, str. 145). Tako strma ali mokrotna območja navadno niso poseljena (Brandt in
sod., 1999, str. 88). Tudi ekspozicija ima pomembno vlogo pri rabi tal: v Sloveniji na
severovzhodnih legah prevladuje gozd, naselij je več v južnih legah kot v severnih, na sončnih
južnih pobočjih gričevij so vinogradi, na senčnih severnih pa prevladuje gozd (Perko, 1998,
str. 88).
Kultura predstavlja pomembno gonilno silo sprememb, saj vključuje vrednote, prepričanja in
norme ljudi. Kulturna pokrajina je spominska banka (Arnesen, 1998), ki vsebuje mnogo
simbolnih pomenov (Antrop, 2005), zato pomembno prispeva k izgradnji lokalne, regionalne
in nacionalne identitete (Juvan, Zorn, 2014). Z zavarovanjem območja se ti simboli in
vrednote ohranjajo tudi za prihodnje generacije (Dixon, Sherman, 1991). Uspešnost
zavarovanih območij pri ohranjanju kulturne pokrajine pa je težko opredeliti, saj ponekod taka
območja pospešujejo opuščanje kmetijske rabe tal (Ruiz-Benito in sod., 2010; Schmitz in
sod., 2010), včasih pa se ne da z gotovostjo trditi, ali imajo kakšen vpliv ali ne (Miličić,
Udovč, 2012). Ohranjanju kulturne pokrajine so namenjene tudi različne prireditve, s katerimi
se predstavljajo lokalni običaji in ohranja kulturna dediščina. Te prireditve pa so pogosto
pripravljene prav v turistične namene (Clendenning, Field, 2005), s čimer prihaja do
komercializacije dediščine oziroma identitete. Sodobni obiskovalci namreč želijo podeželje
videti, okusiti in začutiti (Daugstad, 2008) in zato, poleg tradicionalnih podeželskih jedi in
pijače, uživajo (v prenesenem pomenu) tudi simbole in domišljijo (Bessière, 1998, str. 23).
Na rabo tal ima velik vpliv tudi zakonodaja oziroma politične odločitve. Če podeželje
obravnavamo kot velik stroj, podobno je v poročilu župana San Francisca obravnavano mesto,
je zakonodaja nekakšna programska koda, s katerim ga upravljamo (The San Francisco …,
2013, str. 6). V tem primeru vzrok za spremembo rabe tal nastane daleč proč od kraja, kjer do
spremembe nato pride (Reid in sod., 2006, str. 160). Ta oddaljenost odločitve od dejanske
lokacije spremembe je ena izmed desetih značilnosti globaliziranega podeželja (Woods, 2007,
str. 492). Tako na primer Skupna kmetijska politika, brez katere bi bile nepopolne študije rabe
tal v Evropski uniji (Alcamo in sod., 2006, str. 145), nastaja v Bruslju, vpliva pa na zelo
veliko območje. Takšni sporazumi so posebno močna gonilna sila (Bürgi in sod., 2004, str.
859). Za raziskavo vplivov zakonodaje na spremembe rabe tal so zelo uporabne študije
območij, ki segajo čez administrativne meje (na primer primerjava med Gorico in Novo
Gorico; Chaudhuri, Clarke, 2012). Ena izmed večjih političnih gonilnih sil, ki vplivajo na
rabo tal, so kmetijske subvencije (Bürgi in sod., 2004). Zelo veliko težo imajo tudi neformalni
dogovori, ki so lahko zavezujoči, čeprav so v nasprotju z veljavno zakonodajo (Ellickson,
1991 v Duke, 2004, str. 235).
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2.4.3 Predvidljive smeri sprememb - vzorci
Ključna lastnost kompleksnih sistemov je nastanek novih lastnosti, ki niso le seštevek
lastnosti vseh elementov sistema, ampak neka nova dodana vrednost. V angleščini se za ta
pojav uporablja beseda emergence, ki se v slovenski literaturi, večinoma v sociologiji, prevaja
kot emergenca. Emergenca »predstavlja pojav značilnosti, ki se kažejo ali izražajo šele na
ravni celote, a ne na ravni posameznih komponent ali sestavin celote« (Ule, 2013, str. 18).
Besedo emergence bi v slovenščino lahko prevedli tudi kot »vznik«. Izpeljana je iz glagola
vznikniti (»priti na površje, pojaviti se na površju; postati viden, opazen; nastati, pojaviti se
kot rezultat kake dejavnosti«; SSKJ, 2016).
Zaradi součinkovanja gonilnih sil vzniknejo različni vzorci. Z vzorci ni mišljena razporeditev
posameznih vrst rabe tal v prostoru, ampak preplet gonilnih sil, ki vedno povzročijo enako
spremembo, ne glede na to, kje se tak preplet pojavi. V literaturi se za takšen preplet pojavlja
več izrazov: vzorec, stilizirano dejstvo, pot sprememb in sindrom.
 Vzorec je »značilna, jasno določljiva struktura v naravi ali v podatkih, ki jih
pridobimo z opazovanjem narave« (Grimm in sod., 1996, str. 153).
 Stilizirano6 dejstvo (angl. stylised fact) je stabilen vzorec, ki se izoblikuje iz več
različnih virov empiričnih podatkov (Heine in sod., 2005, str. 2–3).
 Pot sprememb (angl. pathway of change) je zaporedje sprememb, ki nastane na
podlagi določene, vedno enake kombinacije dejavnikov. Čeprav je kombinacij med
gonilnimi silami nešteto, so možne smeri sprememb predvidljive (Lambin in sod.,
2003, str. 222–223).
 Sindrom7 je preplet in součinkovanje več simptomov, ki se pojavljajo in ponavljajo v
tipičnih kombinacijah (Schellnhuber in sod., 1997; German advisory …, 1997).
Opisovanje kompleksnih sistemov s pomočjo vzorcev lahko primerjamo s čakanjem neznane
osebe na letališču. Da osebo prepoznamo, si lahko pomagamo s fotografijo. Lahko pa imamo
o njej le nekaj podatkov (moški, z očali, zelen kovček). Vsak posamezen podatek/vzorec o
osebi pove zelo malo. Podatek, da je oseba moški, izloči le približno polovico preostalih
potnikov, ko pa vse podatke združimo, lahko osebo zelo hitro prepoznamo (Railsback,
Grimm, 2012, str. 229).
S takimi vzorci lahko opišemo spremembe, ki se dogajajo v pokrajini. Nekateri vzorci so
močni, drugi pa šibki (Railsback, Grimm, 2012). Močen vzorec je na primer prostorska
razporeditev nekega pojava. Za opis takšnih vzorcev potrebujemo veliko podatkov. Šibki
vzorci so večinoma kvalitativni in jih opišemo z le nekaj besedami (na primer smer rasti
trenda ali obstoj nekega pojava v določenem časovnem obdobju). Več šibkih vzorcev je
enakovredno enemu močnemu vzorcu, a je šibke vzorce veliko lažje opisati.
Nekatere spremembe se pojavljajo vedno znova kot posledica različnih dogodkov in vodijo v
vedno enake spremembe. Takim dogodkom pravimo znanilci sprememb (Preglednica 3).
Nekatere spremembe so lahko tudi magneti za nove spremembe. Takšna so na primer
območja z razgledom na morje, ki so še posebno privlačna za pozidavo in gradnjo počitniških
bivališč (Van Auken, 2010) ali pa avtocestni priključki, ki so privlačni za pozidavo (Bürgi in
sod., 2004, str. 863–864).
6
7

Stilizirati: »oblikovati, upodabljati kaj z značilnimi in poenostavljenimi črtami, lastnostmi« (SSKJ, 2016).
Sindrom: »skupek simptomov, značilnih za določeno bolezen« (SSKJ, 2016).
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Preglednica 3: Znanilci sprememb rabe tal in spremembe, ki jih povzročijo.
Znanilec spremembe
slaba zakonodaja
cena zemljišč

Sprememba rabe tal
pozidava/nelegalne gradnje
pozidava

izboljšanje dostopnosti /gradnja
prometnic
škodljivci na kmetijskih
zemljiščih
opuščanje zemljišč na obrobju
naselja
staranje prebivalcev

pozidava

zavarovana območja

ogozdovanje

Avtor
Markandya in sod., 2008
Bürgi in sod., 2004, str. 863–
864; Munton, 2009, str. 558
Bürgi in sod., 2004, str. 863–
864; Antrop, 2000
Titl, 1965

urbanizacija

Grădinaru in sod., 2015

ogozdovanje/ozelenjevanje/opuščanje
kmetijskih zemljišč
pritiski na zakonodajo za spremembe na
robovih zavarovanega območja

Ažman Momirski, Kladnik,
2009, str. 90
Simoneti, Vertelj Nared, 2011

2.4.4 Dogodki
Dogodek je stvar, ki se zgodi in jo lahko vidimo (Monat, Gannon, 2015, str. 20). To so lahko
na primer volitve, naravne nesreče, zmage športnikov, srečanja politikov, dogovori med
državami. Svet dojemamo kot zaporedje dogodkov, ki nas vsakič znova presenetijo
(Meadows, 2009, str. 88). Nanje se odzovemo in jih poskušamo rešiti (na primer odpraviti
posledice poplave), čeprav s tem ne odpravimo vzrokov zanje (Kim, 1999, str. 17).
Dogodke povzročajo gonilne sile oziroma različni procesi. Nekatere spremembe lahko
ustvarijo povsem drugačno pokrajino, druge pa nanjo nimajo velikega vpliva (Antrop, 1998).
Spremembe v pokrajini so lahko posledica naravnih procesov, lahko pa jih povzroči človek
(Antrop, 1998). Lahko so »izgubljene v bitki« pri načrtovanju bodočega razvoja ali pa
»zbledijo« (Arnesen, 1998, str. 45). Prav to počasno bledenje pokrajine je bolj zaskrbljujoče,
saj pomeni, da družba ni poskrbela za njeno ohranjanje (Arnesen, 1998). Primer počasnih
sprememb, ki spremenijo pokrajino, je lahko zaraščanje Krasa (Kaligarič, Ivanjšič, 2014),
primer hitre spremembe pa vnos novih elementov, kot so na primer vetrne elektrarne (Short,
2002). Primer dogodkov, ki jih lahko opazujemo v vsakdanjem življenju, je na Sliki 43 na
strani 84.

2.5 Izobraževanje in sodelovanje v prostorskem načrtovanju
2.5.1 Vključevanje prebivalcev v prostorsko načrtovanje
Srečevanje in sobivanje različnih interesov, ki vlečejo vsak na svojo stran, in poskušajo
skupni prostor preoblikovati po svoje, je Amin (2004, str. 39) poimenoval »politika bližine«
(angl. politics of propinquity). V tem skupnem prostoru, kjer ljudje živijo in delajo, se
različnost interesov kaže v vsakdanjih težavah, kot so na primer hrup, gradnja cest, težave s
sosedi, nove stavbe. Bližina zato lahko povzroča tudi konflikte (Torre, Rallet, 2005). Bistvo
»politike bližine« je v tem, da je potrebno ta skupni prostor in interese, ki v njem obstajajo,
oblikovati z aktivnim sodelovanjem vseh (Amin, 2004, str. 39–40).
Vključevanje prebivalcev v prostorsko načrtovanje na ravni občine pa je v Sloveniji na zelo
nizki ravni. Občine v načrtovalskem procesu za vključevanje javnosti uporabljajo večinoma le
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posvetovanje (javnost obvestijo o načrtih in povabijo k podajanju stališč in želja na javni
razpravi, kasneje pa obvestijo o vplivu podanih želja na končni dokument) ter informiranje o
prostorskih načrtih in projektih (Marot, 2010). Vključevanje javnosti mnogi urbanisti
sprejemajo s »prikritim odporom« (Ogorelec, 1995, str. 9), saj podaljšuje že tako dolg
postopek in zaradi majhnega zanimanja javnosti ne upraviči vloženega časa, truda in denarja.
V javne razprave se vključuje le majhen delež glasnih ljudi, ki ni reprezentativen za celotno
populacijo, običajno so to le tisti, ki jih načrtovani poseg neposredno zadeva (Ogorelec,
1995). Najglasnejši predlogi, ki velikokrat prevladujejo na takšnih javnih razpravah, pa
seveda niso nujno najboljši (Kos, 2002b).
Drugačen pristop načrtovanja je v letih 2016 in 2017 izvedlo 64 slovenskih občin pri
pripravljanju Celostne prometne strategije občine, ki v celoten proces načrtovanja vključuje
tudi javnost (Plevnik in sod., 2012). Pri izdelavi strategije je potrebno prepoznati ključne
akterje, narediti načrt vključevanja javnosti in komunikacijski načrt ter akterje nato od začetka
do konca izdelave strategije vključevati v proces. Za to lahko uporabimo različna orodja in
oblike interaktivnega vključevanja, ki morajo biti prilagojena ciljnim skupinam (razstave,
delavnice, javne prireditve, delovne skupine, razprave; Plevnik in sod., 2012, str. 24–25). V
občini Izola so bile takšne javne razprave zelo slabo obiskane. Slabo znanje prebivalcev o
soodločanju pri prostorskem načrtovanju so prepoznali tudi v koprskem Kulturno-izobraževalnem društvu Pina (Penjak, 2017). Na podoben način je vključevanje javnosti bilo
upoštevano pri pripravi prenove SPRS 2030. Postopek priprave je bil razdeljen na pet
korakov, javnost se je v pripravo vključevala v začetnih korakih. Izvedene so bile predstavitve
javnosti, fokusne skupine, vsebinske razprave in javne obravnave (Izhodišča za prenovo …,
2015).
Sodelovanje in vključevanje različnih akterjev, do katerega obstaja določen odpor, pa je lahko
tudi povod za učenje in inovacije, kar prikazuje hipoteza trojne vijačnice (Etzkowitz, 2003).
Na podlagi trojne vijačnice je nastal model učečega se podeželja, kjer se prepletajo tri verige:
podeželje, javna uprava in izobraževalna infrastruktura (Wellbrock, Roep, 2015). Preplet teh
treh različnih področij (domen) je prikazan na Sliki 10. Znotraj področja »podeželje« so
različni akterji, aktivnosti in dobrine, ki omogočajo prebivalcem uresničevanje razvojnih
pobud. Področje »javna uprava« sestavljajo akterji in aktivnosti, ki oblikujejo in sprejemajo
različno zakonodajo, področje »izobraževalna infrastruktura« pa različne izobraževalne
ustanove, nevladne organizacije, javni zavodi, inštituti in strokovnjaki s področja
izobraževanja in svetovanja (Wellbrock, Roep, 2015, str. 109). Povezavo med temi tremi
področji predstavljajo vmesniki (angl. interfaces).
V vmesnikih se srečajo (ne)združljive funkcije in interesi, kot so na primer interesi
prostorskih načrtovalcev in prebivalcev. Vmesniki so verjetno bolj poznani na področju
računalništva in tehnologije, saj »omogočajo medsebojno delovanje dveh sicer nezdružljivih
sistemov« (SSKJ, 2016). Takšen je na primer uporabniški vmesnik (angl. user interface), ki
»omogoča komuniciranje med človekom in računalnikom« (Slovar informatike, 2017).
Vmesniki povezujejo različne dele istega sistema in omogočajo učenje drug od drugega in z
drugimi (Nyhan, 2007). So točke, kjer se v »živo« srečajo posamezniki z različnimi interesi in
običajno tudi z različno močjo avtoritete (Long, 1984, str. 177).
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Slika 10: Model učečega se podeželja

Vir: prirejeno po Wellbrock, Roep, 2015, str. 109.

Na javnih razpravah, ki so lahko ena oblika vmesnika, se srečata dve skupini ljudi, ki si delita
isti prostor: prostorski načrtovalci in občani. Med tema dvema skupinama je velika razlika v
doumevanju okolja (Polič, 2002, str. 29), v znanju (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009) in v
stopnji avtoritete (Long, 1984, str. 177). Ti dve skupini ljudi imata isto geografsko bližino
(angl. geographical proximity) in zelo različno organizacijsko bližino (angl. organized
proximity; Torre, Rallet, 2005). Geografska bližina se meri v (kilo)metrih, organizacijska pa v
sposobnosti sodelovanja med člani neke organizacije oziroma skupnosti. Organizacijska
bližina je »odnos« (angl. relation). Člani iste organizacije imajo podobne vrednote in znanje,
zato je sodelovanje s člani znotraj organizacije enostavnejše kot sodelovanje s člani drugih
organizacij (Torre, Rallet, 2005). Akterji, ki živijo v istem prostoru, so si geografsko torej
blizu, glede na svoje interese pa so lahko zelo oddaljeni drug od drugega.
Geografska bližina je vir konfliktov, ki pa se jih da reševati s preoblikovanjem (zbliževanjem)
organizacijske bližine: s sodelovanjem in pogajanjem (Torre, Rallet, 2005). To je možno v
vmesniku. Vmesnik med dvema (ali več) nezdružljivimi skupinami omogoči povezovanje in
učenje sodelovanja. Takšen vmesnik je delujoč (angl. operational interface; Wellbrock,
2013), saj se tam preoblikujejo interesi sodelujočih akterjev in njihovo dojemanje okolja
(Long, 1984). V vmesnikih akterji lahko prejmejo pomoč oziroma podporo v obliki finančnih
sredstev, znanja in veščin, fizične infrastrukture (prostori za srečanja) in socialne
infrastrukture (mreženje). Na primeru okrožja Westerkwartier na Nizozemskem pa je bilo
ugotovljeno, da so delujoči vmesniki akterjem največkrat nudili podporo pri administraciji
(Wellbrock in sod., 2012).
Pri sestavljanju zakonodajnih ukrepov za spodbujanje inovacij naj bi zato posebno pozornost
posvetili (Smits, Kuhlmann, 2002, str. 17):
 Upravljanju vmesnikov za spodbujanje povezovanja med različnimi akterji, ne le
prenosa znanja med njimi;
28

 Vzpostavitvi in organizaciji sistemov, ki bodo omogočali prepoznavanje
pomembnejših akterjev, njihovo vključevanje in ustvarjalno povezovanje na različnih
ravneh;
 Zagotavljanju pogojev za različne metode učenja in eksperimentiranja (angl. learning
by doing, learning by using, learning by interacting, learning at system level);
 Zagotavljanju infrastrukture za strateško odločanje (benchmarking, evalvacija) in
izboljšavi dostopnosti do teh virov za vse akterje;
 Spodbujanju povpraševanja po inovacijah ter izdelavi orodij za spodbujanje izdelave
strategij, vizij in diskusije.
Za iskanje novih rešitev in oblikovanje predlogov o bodočih ureditvah prostora, v katerem
živimo (inovacij), je potrebno vložiti veliko truda in zagotoviti veliko več kot le prostor za
srečevanje ljudi. Da takšne inovacije lahko nastanejo, je prebivalcem potrebno zagotoviti
pogoje, da bodo lahko razumeli trenutno stanje v prostoru in omogočiti raziskovanje možnih
posledic odločitev o prihodnjem razvoju. Eden od načinov je lahko izobraževanje. Tako se
bodo lažje in uspešneje vključevali v načrtovalski proces.
2.5.2 Urejanje prostora zahteva izobraževanje in sodelovanje
Z odločitvami, ki niso nujno velike, vsak dan vplivamo na spreminjanje prostora, čeprav o
tem običajno ne razmišljamo: odločitev o tem, kako potujemo (peš ali z avtom), kam
odvržemo odpadke, kako pobarvamo svojo hišo ali kako visoko ograjo postavimo okoli nje.
Za razumevanje naše vloge pri oblikovanju prostora in sprejemanje kar najboljših odločitev
pa potrebujemo določeno uporabno znanje o posledicah odločitev, omejitvah in različnih
interesih v prostoru (Zavodnik Lamovšek, Fikfak, 2010).
Takšno izobraževanje je bilo del projekta R.A.V.E. Space (Raising Awareness of Values of
Space through the Process of Education), ki je potekal med letoma 2005 in 2007. Njegov
namen je bil povečanje ozaveščenosti učencev oziroma dijakov o vrednotah prostora in
pomembnosti prostorskega načrtovanja za trajnostni razvoj (Demšar Mitrovič in sod., 2007,
str. 16). Sodelujoči v projektu pa so ugotovili tudi, da je potrebno najprej ustrezno izobraziti
učitelje, ki bodo ta znanja prenesli učencem oziroma dijakom. Zato so zasnovali serijo
izobraževalnih seminarjev za učitelje, izdelali priročnik z napotki in predlagali možne
aktivnosti za izobraževanje o vrednotah prostora. Namen je bil pokazati, da prostorski
načrtovalci niso edini, ki vplivajo na spremembe v prostoru. V soodločanje se lahko vključi
vsak. Za to je potrebno določeno znanje, potrebno pa je spremeniti tudi navade in vrednote
ljudi (Demšar Mitrovič in sod., 2007).
Pri analizi uporabe učnih pripomočkov med učitelji v petih državah (Grčija, Italija, Poljska,
Črna gora, Slovenija) so projektni partnerji ugotovili, da prihaja do velikih razlik med učitelji
in učenci. Učitelji najpogosteje uporabljajo učbenike, knjige in delovne liste, učenci pa si
želijo CD-je, DVD-je, videe in programsko opremo. Prav tako prihaja do razlik med učitelji in
učenci pri učnih metodah, kjer učitelji najpogosteje uporabljajo verbalne metode in metode
dela s tekstom, učenci pa imajo najraje avdiovizualne metode in didaktične igre (Resnik
Planinc, 2006, str. 17–18).
V priročniku za učitelje, izdelanem v okviru projekta R.A.V.E. Space (Ferluga in sod., 2007)
je predstavljenih 11 aktivnosti, ki so bile razvite v sodelovanju z učitelji iz Grčije, Italije,
Slovenije in Črne gore. Aktivnosti so razdeljene v štiri skupine (»educational routes«), iz
vsake skupine naj bi učitelji izbrali eno aktivnost:
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 opredelitev vrednot nekega prostora, ki ga izberemo za proučevanje;
 raziskovanje prostora (pozitivne in negativne kritične pripombe, opazovanje
sprememb v prostoru s pomočjo fotografij in pogovorov z uporabniki prostora,
izdelava kataloga elementov pokrajine, raziskovanje prostora z različnimi čutili,
vživljanje v življenja drugih živih bitij);
 ustvarjanje (risanje spoznavnega zemljevida, opazovanje sprememb v prostoru z
izdelavo »kina na papirju«, »govorečega prostora« in »vizualnih posnetkov«, izdelava
tematskega zemljevida lokalne skupnosti, izdelava gledališke predstave oziroma
zgodbe ob zemljevidu);
 igre za predvidevanje (domine, igra vlog).
Za izobraževanje o prostoru so sodelujoči v projektu R.A.V.E. Space kot najprimernejšo
prepoznali geografijo, ki pa se povezuje tudi z drugimi področji, kot so zgodovina, kemija,
biologija, gospodinjstvo, dizajn, politika (Demšar Mitrovič in sod., 2007, str. 41). Med
priročniki za izobraževanje, ki so našteti v nadaljevanju, pa med avtorji prevladujejo arhitekti.
Filipič in sod. (2014) so z brošuro »Igriva arhitektura: priročnik za izobraževanje o grajenem
prostoru« poskušali opozoriti na pomen načrtnega izobraževanja mladine o prostoru in
arhitekturi in s tem vplivati na prostorsko pismenost in zvišanje ravni prostorskih vrednot.
Brošura je namenjena učiteljem v šolah in vrtcih, v njej pa so predstavljena didaktična gradiva
in primeri njihove uporabe za celosten pristop poučevanja o prostoru. Predstavljenih je 27
delavnic, razdeljenih v štiri sklope (Naselje, Odprti prostor, Arhitektura, Notranji prostor), s
katerimi se avtorji dotaknejo različnih področij (arhitekturnega) načrtovanja. V sklopu Naselje
predstavijo delavnice o legi in razvoju naselij, razlikah med mestom in vasjo, naselju kot
veliki hiši, gradnji mesta, opazovanju naselij in dejavnostih v središču naselja. V sklopu
Odprti prostor se posvečajo urejanju ulice, prenovi trga, parkom, igriščem (»igrivim
krajinam«) in parkiriščem. Sklop Arhitektura je namenjen predstavitvi načrtovanja hiše od
načrta do gradnje, sklop Notranji prostor pa urejanju prostorov v hiši. Že iz naslova je
razvidno, da je priročnik namenjen izobraževanju o grajenem prostoru, zato v njem tematik,
povezanih s podeželjem, skorajda ni.
Arhitekti so avtorji še enega priročnika, ki je namenjen izobraževanju o prostoru, in sicer
»Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju« (Zavodnik
Lamovšek, Fikfak, 2010). Namenjen je učiteljem v osnovnih šolah, avtorji pa so z njim želeli
zbuditi zanimanje za pomen trajnostnega prostorskega razvoja oziroma za odgovorno
ravnanje s prostorom. V priročniku so opisali različne aktivnosti (vprašanja, naloge), s
katerimi si učitelji lahko pomagajo pri poučevanju, vsebuje pa tudi nekaj nalog tipa »izreži in
prilepi ter ustvari hišo/naselje/prerez ulice/park ipd.«. Osredotočili so se na Trajnostni
prostorski razvoj (Okolje, Prostor, Naravni viri, Biodiverziteta, Prebivalstvo) in na Razvoj
dejavnosti v prostoru (Stanovanja, Industrija, Obrt, Trgovina, Promet, Mešana raba, Zelene
površine, Rekreacija, prosti čas in turizem). Tudi v tem priročniku je večji poudarek na
urejanju prostora v mestih, kot na podeželju.
Avtorji drugega priročnika (Zavodnik Lamovšek, Fikfak, 2010) so s pregledom učnih načrtov
osnovnih in srednjih šol ugotovili, da le-ti vsebujejo veliko vsebin, povezanih s trajnostnim
razvojem oziroma urejanjem prostora, nujno pa je medpredmetno povezovanje znanj z
različnih področij (na primer likovna vzgoja, državljanska vzgoja in etika, slovenščina,
angleški in drugi tuji jeziki, geografija, zgodovina, tehnika in IKT, matematika). Kot možne
vsebine urejanja prostora v učnih načrtih pri predmetu geografija so avtorji navedli (Zavodnik
Lamovšek, Fikfak, 2010, str. 15):
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 »spoznavanje sestavin prostora, kateri elementi ga sestavljajo;
 raziskovanje pomena različnih stavb v mestih in njihov vpliv na širše območje
(regijo);
 raziskovanje vpliva na razvoj industrije, turizma;
 spoznavanje, kako sta povezana urejanje prostora in varstvo okolja;
 spoznavanje mobilnosti in migracij - kaj vpliva na razporeditev prebivalstva v
prostoru;
 spoznavanje rabe prostora in njenih sprememb skozi čas;
 spoznavanje, ali se lahko stare zgradbe uporabijo na nov način in
 spoznavanje naravnih danosti prostora in njihovega vpliva na način poseljevanja.«
V vseh treh priročnikih so omenjene različne igre. Uporaba iger pri prostorskem načrtovanju
pa ni novost. Uporabljajo se predvsem pri načrtovanju mest, za vključevanje prebivalcev v
proces (Poplin, 2012) ter za izboljševanje komunikacije med akterji (Wachowicz in sod.,
2003). Zasledili pa smo le manjše število iger, ki bi igralcu približale kompleksnost
prostorskega načrtovanja in usklajevanja. V nadaljevanju podajamo primer štirih takšnih iger
(Preglednica 4). Med sabo se zelo razlikujejo, tako po namenu, sporočilu igre, ciljni skupini,
vrsti igre, trajanju in vlogi igralca.
Priročnik, nastal v okviru projekta R.A.V.E. Space, obravnava tako podeželje kot mesto, pri
nekaterih aktivnostih pa svetuje, da se izvedejo v mestih (na primer zaradi večje frekvence
ljudi, ki uporabljajo nek prostor). Iz dveh priročnikov, kjer so avtorji arhitekti, pa je razvidno,
da je izobraževanje o prostorskem načrtovanju večinoma usmerjeno v mesta. Podeželje je v
njih le občasno omenjeno, čeprav prostorsko (vsaj v Sloveniji) zavzema veliko večjo površino
kot mesta in čeprav tam živi polovica prebivalcev. V učnem načrtu za geografijo v osnovni
šoli pa podeželje sploh ni omenjeno (Geografija …, 2011). Izmed štirih iger, opisanih v
nadaljevanju, se dve nanašata na mesta, ena na podeželje, pri četrti (Ferluga in sod., 2007) pa
to ni posebej opredeljeno. Če želimo celostno izobraževati ljudi o urejanju prostora, moramo
v načrtovanje tega procesa, poleg mest, vključiti tudi podeželje.
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Blocks and lots
(Hass, Woo, 2016)
Razširiti dostop do
znanja o prostorskem
načrtovanju rabe tal v
mestih in naučiti ljudi
sodelovanja pri
sprejemanju odločitev o
njihovem kraju.

Vrsta igre
Trajanje
igre
Vloga igralca

Shrub battle
(Dépigny, Michelin,
2007)
Pomoč učiteljem pri
ozaveščanju bodočih
prostorskih
načrtovalcev podeželja
o kompleksnih odnosih
med spremembami
pokrajine in
kmetijskimi praksami.

My hometown
(Kohlstedt, 2003)

Role game (Ferluga in
sod., 2007)

Izboljšati znanje
udeležencev o
konfliktih rabe tal z igro
vlog in možnostjo
samostojnega
odločanja.

Povdariti pomen
celovitega pristopa pri
prostorskem
načrtovanju in
zavedanja možnih
težav, ki lahko
nastanejo zaradi
predlaganih posegov v
prostor in različnih
interesov
posameznikov.

Spodbujati udeležence k
razumevanju, da se
bodo konflikti rabe tal
še naprej pojavljali in
da bodo udeleženci v
prihodnosti lahko v
vlogi nekoga, ki odloča
o rabi tal.
Za sprejemanje
odločitev o rabi tal je
potrebno veliko znanja.
Posledice odločitev so
pogosto konflikti.
šolarji, študentje,
odločevalci

Odločitve o namenski
rabi tal vplivajo na
prebivalce.

Prostorsko načrtovanje
je interdisciplinarno.

splošna javnost

študentje - bodoči
prostorski načrtovalci
podeželja

računalniška igra za
enega igralca

namizna igra za štiri
igralce
podobna igri Monopoly

igra vlog za skupino
18–25 oseb

igra vlog za ves razred

10 minut

3 ure

40–45 minut

ves dan ali dva dneva

Mediator, ki rešuje
konflikte med šestimi
akterji v igri.

En igralec igra vlogo
kmeta,
trije igralci igrajo vlogo
treh rastlin:
 sinjezelena
robida (Rubus
caesius),
 navadna metla
(Cytisus
scoparius),
 rdeči bor
(Pinus
sylvestris).

Igralec umešča različne
dejavnosti v prostor in
podaja razloge za svoje
odločitve.

Igralci iščejo rešitve
vnaprej določenega
prostorskega problema,
pri čemer morajo
odigrati vlogo različnih
akterjev, ki sodelujejo
pri prostorskem
načrtovanju.

Ciljna
skupina

Sporočilo
igre

Namen igre

Igra

Preglednica 4: Primerjava štirih iger o spreminjanju rabe tal in konfliktih med akterji
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Pri posegih v prostor
sodelujejo ljudje z
različnimi interesi, zato
med njimi lahko nastane
konflikt.
učenci stari 12 let ali
več

3 Uporabljene metode
Za doseg zastavljenih ciljev in namena smo uporabili triangulacijo metod. Uporabljali smo
kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod, ki jih opisujemo v nadaljevanju, potek
raziskave pa prikazujemo tudi na Sliki 11.
Slika 11: Potek raziskave s pregledom povezav med zastavljenimi cilji in uporabljenimi
metodami

Prostorski podatki so bili pridobljeni iz različnih prostorskih evidenc Geodetske uprave
Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstva za kulturo, Agencije Republike Slovenije za okolje, Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za infrastrukturo, Sklada
kmetijskih zemljišč. Bili so v različnih zapisih, ločljivostih in kakovostih. Pri podatkih iz tako
različnih virov pogosto ugotovimo, da so vsi podatki na prvi pogled natančni in popolni, a se
pri primerjavi pokaže, da se točke, linije in območja ne prekrivajo popolnoma, čeprav
predstavljajo iste prostorske pojave (Šumrada, 2005, str. 79).
Za prostorske analize in kartografske prikaze smo uporabljali programa Idrisi Selva in
ArcGIS (več verzij). Podatke iz zemljiškega katastra smo povezali s programom MS Access,
različne preračune številčnih podatkov smo opravili s programom MS Excel. Liste
franciscejskega katastra smo združili v programu Adobe Photoshop. Podatke iz evidence
PaVZa (Enotna podatkovna …, 2014) smo pridobili s spletne strani MKGP z uporabo
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programa, napisanega v programskem jeziku Python 3.3.3 (Priloga 2). Trikotni grafikon ter
grafikone, ki so nastali z analizo podatkov z orodjem BehaviorSpace, smo izrisali s
programom R (Priloga 10). Agentni model je bil izdelan s programom NetLogo (5.0.4 in 5.3),
igra s programom Twine 2.1.3, grafični prikazi s programom Corel Draw.

3.1 Razvrščanje v skupine
Za analizo obstoječih opredelitev podeželja smo uporabili metodo razvrščanja v skupine.
Razvrščanje podobnih stvari v skupine je metoda, s katero pregledujemo in zgoščamo podatke
ter določamo različne tipologije. S pregledovanjem podatkov dobimo predstavo o strukturi
podatkov, zgoščanje pa je uporabno predvsem pri veliki količini podatkov, saj lahko
analiziramo samo skupine ali predstavnike skupin, ki so nastale z razvrščanjem (Ferligoj,
1989). Razvrščanje v skupine je statistična metoda, pri kateri lahko uporabljamo različne
algoritme (Jain, 2009) in si pri tem pomagamo z računalniškimi programi. Razvrščanje
opredelitev podeželja pa smo opravili brez pomoči računalniškega programa.
V razvrščanje smo vključili 27 slovenskih in tujih opredelitev podeželja. Seznam uporabljenih
opredelitev je v Prilogi 1. Pri vsaki opredelitvi smo opredelili pojme oziroma besede, ki jo
sestavljajo. Pojme smo nato razvrstili v skupine tako, da so bili pojmi znotraj skupine kar
najbolj podobni in kar najbolj drugačni od pojmov v drugih skupinah (Ferligoj, 1989).
Skupine smo poimenovali. Šteli smo, v koliko opredelitvah se pojavlja posamezen pojem ter
kateri pojmi se skupaj pojavljajo v različnih opredelitvah. Nato smo pojme po skupinah
razporedili v obliki kroga in jih povezali s črtami (Slika 24). Pojme, ki se večkrat pojavljajo
skupaj, smo povezali z debelejšo črto. Povezave, kjer se pojmi pojavijo skupaj enkrat ali
dvakrat, smo opredelili kot »šibke« povezave; kjer se pojavijo skupaj trikrat ali večkrat, pa
kot »močne« povezave. Šibke povezave smo prikazali s prekinjenimi, močne pa z
neprekinjenimi črtami. Pojme, povezane z močnimi povezavami, smo nato združili v tri
trikotnike. V matematiki se trikotnike imenuje z imeni oglišč (na primer trikotnik ABC), zato
smo trikotnike poimenovali s pojmi, ki sestavljajo trikotnik. Pojme v imenu trikotnika smo
razvrstili po številu opredelitev, v katerih je bil pojem uporabljen, od največjega do
najmanjšega.
Slabost takega razvrščanja je lahko subjektivnost in težavno določanje skupin. Zaradi
velikega števila obstoječih opredelitev podeželja v analizi seveda nismo zajeli vseh.
Analizirali smo pomembnejše slovenske in tuje opredelitve. Šestnajst opredelitev je bilo v
angleščini, deset v slovenščini in ena v italijanščini.

3.2 Določanje meje podeželja s spoznavnimi zemljevidi
Tipologije in opredelitve podeželja občine Izola se zelo razlikujejo med sabo (Slika 4), zato
smo za opredelitev podeželja v občini Izola uporabili metodo spoznavnih zemljevidov
(Lynch, 1974). Okolje nam nudi več informacij, kot jih zmoremo uporabiti. Da se v njem
znajdemo, iz te množice informacij uporabimo le tiste, ki so za nas pomembne. V glavi si
ustvarimo miselni okvir, sliko okolja, s katerim si pomagamo v vsakdanjem življenju (Kaplan
in sod., 1998). To je naš »spoznavni zemljevid«, ki kaže našo uporabo prostora in omogoča
predvidevanje njegove bodoče uporabe (Polič, 2002).
Z uporabo te metode lahko pridobimo veliko informacij (Marušič, 2002), vzorci, ki nam jih
ljudje sporočajo z risanjem takih zemljevidov, pa so pomemben podatek prostorskemu
načrtovalcu. Iz njih lahko razbere, zakaj pri sporazumevanju z različnimi uporabniki prostora
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prihaja do nesporazumov (Kos, 2002a). Če teh vzorcev ne pozna, je njegov načrt lahko
neuporaben (Polič, 2002). Z uporabo te metode pridobimo rezultate, ki so odvisni od izkušenj,
izobrazbe in okolja anketirancev ter so zato vsakič drugačni. Niso natančni, ne moremo jih
prikazati v zemljiškem katastru in niso le ena črta, ampak množica le-teh, v kateri ni samo
enega pravilnega odgovora. Rezultate je potrebno ustrezno interpretirati, pri čemer je v veliko
pomoč računalniška analiza (Marušič, 2002).
Anketirali smo 25 oseb iz vseh devetih naselij občine Izola. Anketa je bila sestavljena iz
barvnega izseka s preglednega zemljevida občin Koper, Izola in Piran v merilu 1 : 45.000, z
vrisano mejo občine in mejami krajevnih skupnosti ter iz osnovnih demografskih podatkov
anketiranca. Tisti anketiranci, ki so na vprašanje »Ali v občini Izola imamo podeželje?«
odgovorili z »da«, so nato dobili nalogo, naj vrišejo na zemljevid, kje je po njihovem mnenju
meja med mestom in podeželjem. Za pomoč pri georeferenciranju je zemljevid imel v vsakem
vogalu križec, ki je omogočal hitrejše vpenjanje skeniranega zemljevida na digitalni
zemljevid v programu ArcGIS.
Vse odgovore, ki so jih anketiranci zarisali na zemljevid, smo digitalizirali kot poligone v
programu ArcGIS. Vsak odgovor (poligon) je dobil svojo ID številko. Za rasteriziranje,
reklasificiranje in izvažanje velikega števila poligonov v Idrisi, smo si pomagali z aplikacijo
Model Builder, ki je del programa ArcGIS. Sestavili smo model s pomočjo ukaza Iterate
(»ponavljaj«), ki je zaporedje danih ukazov ponavljal, dokler ni zmanjkalo poligonov oziroma
rastrskih slojev (A quick tour ..., 2013). Na podoben način smo dobljene rastrske sloje
reklasificirali tako, da je imel poligon identifikator 1, vse ostalo pa 0 in kasneje še pretvorili v
ASCII datoteke. Decimalne vejice v teh datotekah smo zamenjali z decimalnimi pikami in
datoteke uvozili v Idrisi. Da bi ugotovili, kateri deli občine so bili največkrat izbrani kot
podeželski in kje prihaja do razhajanj, smo v Idrisiju sloje sešteli s pomočjo ukaza Raster
Calculator. Rezultat je zemljevid odgovorov, ki nam pokaže, katera območja so po mnenju
anketirancev podeželska, katera mestna in kje je odločanje o tem težavno (Slika 25b).

3.3 Pridobivanje in analiza prostorskih in statističnih podatkov
Spreminjanje funkcij smo proučevali z analizo prostorskih in statističnih podatkov (Slika 12).
Za vsako od treh proučevanih funkcij podeželja smo pridobili raznovrstne podatke pri
različnih upravljavcih podatkov. Večina podatkov je bila prosto dostopnih na spletnih straneh,
nekatere podatke pa smo morali naročiti. Podatki franciscejskega katastra (Franciscejski …,
1818), podatki o kmetijskih zemljiščih v zakupu (Enotna podatkovna …, 2014) in podatki o
grafičnih enotah rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (Grafični podatki GERK, 2013) so
pred analizo zahtevali še dodatno obdelavo.
Liste franciscejskega katastra smo združili v programu Adobe Photoshop ter nato
georeferencirali in digitalizirali v programu ArcGIS (po zgledu Petek, Fridl, 2004). Da bi
lahko primerjali spremembe rabe tal med letoma 1818 in 2012, smo kategorije rabe tal iz
franciscejskega katastra in iz evidence o dejanski rabi tal uskladili in poenostavili (Priloga 3).
Primerjavo podatkov o rabi tal med letoma 1818 in 2012 smo nato naredili z uporabo orodja
Land Change Modeller v programu Idrisi Selva.
Podatki o kmetijskih zemljiščih v zakupu so prosto dostopni na spletni strani Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov, a ne v obliki, ki bi omogočala kakršne koli analize. Podatkov
je zelo veliko (preko 1000 zakupnikov v občini Izola), zaradi načina prikaza podatkov pa je
njihov prenos v Excel tudi zelo zamuden. Podatke o parcelah v zakupu smo zato s spletne
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strani pridobili tako, da smo napisali dva nekajvrstična programa (robota) v programskem
jeziku Python 3.3.3 (Priloga 28). Robota sta namesto nas samodejno odpirala podstrani in
podatke shranjevala v novo preglednico. Takšno avtomatizirano pridobivanje podatkov s
spletnih strani je sporno (Jennings, Yates, 2009). Vseeno pa se pogosto uporablja pri delu z
večjo količino podatkov (na primer Johnson in sod., 2011; Yang in sod., 2010). Med podatki
so bile tudi neobstoječe parcelne številke. Nove številke smo poiskali v zgodovinskih
zemljiškoknjižnih izpiskih na portalu e-Sodstvo (Portal e-Sodstvo, 2014) in jih nato uvozili v
ArcGIS.
Podatki o grafičnih enotah rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK-ih), pridobljeni na
ARSKTRP (Anonimizirani …, 2014), so bili anonimizirani – iz podatkov ni bil razviden
identifikator kmetijskega gospodarstva (KMG-MID). Razvidno pa je bilo, kateri GERK-i so v
uporabi istega kmetijskega gospodarstva. Podatkom je bil dodan tudi podatek o lokaciji
kmetijskega gospodarstva (XY koordinata). Na podlagi koordinate smo podatke lahko
prikazali v programu ArcGIS, na podlagi šifre GERK-PID (neponovljiva identifikacijska
številka GERK-a) pa povezali z grafičnimi podatki o GERK-ih.
Preostale podatke smo uvozili v program ArcGIS in Idrisi oziroma Excel ter izvedli
prostorske in računske analize. Obdelovalne terase smo določili s pomočjo računanja
naklonov iz lidarskih podatkov (Podatki LIDAR, 2015) v programu ArcGIS. Kot terase smo
določili območja z naklonom med 5° in 16°. V Idrisiju smo iz dobljenega sloja odšteli vse
pozidane površine (poligoni s šifro 3000 v sloju dejanske rabe tal; Grafični podatki RABA,
2015) in strma pobočja v 25-metrskem pasu na obeh straneh vodotokov, ker imajo podobne
naklone, a na njih ni teras. Sloj teras smo prekrili s slojem gozdov, ki smo jih izločili iz
podatkov o dejanski rabi tal (poligoni s šifro 2000). Celicam, kjer sta se sloja prekrivala, smo
pripisali vrednost 2 (opuščene terase), vsem ostalim celicam s terasami vrednost 1, preostalim
celicam pa vrednost 0. V programu Idrisi smo izračunali tudi razgled na morje. Uporabili smo
digitalni model nadmorskih višin z ločljivostjo 12,5 m (Digitalni model…, 2013) in ukaz
Viewshed. Podatke o subvencijah Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja
(Prejemniki …, 2016) smo analizirali v programu Excel. Analizirali smo le podatke za
obdobje 16. 10. 2013–15. 10. 2014 in ne podatkov za celotno programsko obdobje. Podatki za
pretekla leta so sicer dostopni na spletni strani ARSKTRP, a so vanj zajete le pravne osebe in
zato niso primerljivi s podatki iz analiziranega obdobja.
Podatke, ki niso bili v digitalni obliki ali obliki, primerni za uvoz v GIS, smo spremenili v
ustrezno obliko oziroma jih digitalizirali. Kolesarske in pešpoti smo iz zapisa .gpx pretvorili v
zapis .shp s programom Global Mapper. Vinsko cesto smo digitalizirali z zemljevida
(Slovenska Istra …, 2001) v programu ArcGIS. Z istim programom smo izračunali tudi
prekrivanje odsekov tematskih poti (Webber, 2015) ter na podlagi naslova vanj vnesli
ponudnike storitev (vinotoči, gostilne, turistične kmetije ipd.). Pri slednjem smo si pomagali s
slojem hišnih številk, pridobljenim na Geodetski upravi RS (Hišne številke …, 2013).
Pridobljene podatke smo razvrstili v tri skupine (kmetijstvo, varstvo kulturne pokrajine,
turizem in rekreacija) in z računanjem deležev poskušali določiti zastopanost posamezne
funkcije. Za izračun deležev in primerjavo podatkov med sabo smo na Statističnem uradu
pridobili tudi nekaj splošnih podatkov o občini (površina, število prebivalcev, dolžina javnih
cest; Teritorialne …, 2015; Prebivalstvo …, 2015; Dolžine cest …, 2012). Sintezne podatke
smo prikazali na trikotnem grafikonu, izdelanem s pomočjo programa R (Priloga 10).
8

Podatke smo pridobivali leta 2014, spletna stran pa se je v vmesnem času spremenila, zato robota ne delujeta
več. Za ponovno uporabo bi ju bilo potrebno dopolniti.
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Uporabljene metode imajo nekaj prednosti in slabosti. V statističnih in prostorskih podatkih
so zajeti le merljivi kazalci. Pri deležih v trikotnem grafikonu sta zato nekoliko slabše
zastopani turizem in rekreacija ter varstvo kulturne pokrajine, bolj pa kmetijska proizvodnja,
o kateri je na voljo tudi več podatkov. Pri računanju deležev smo uporabili aritmetično
sredino, ki pa ne zajame vse kompleksnosti funkcij podeželja. Posameznim podatkom bi bilo
verjetno bolj smiselno pripisati različne uteži, ki bi jih določili strokovnjaki. Ti bi lahko precej
pomagali tudi pri določanju vrednosti težje merljivih kazalcev.
Med težje merljive kazalce sodijo tudi obdelovalne terase. Prostorskega sloja obdelovalnih
teras nismo našli, zato smo ga poskušali izdelati sami. Uporabljena metoda za določanje
obdelovalnih teras ima pomanjkljivosti in tudi velike prednosti. Lidarski podatki omogočajo
proučevanje reliefa tudi pod rastlinstvom (Triglav Čekada, 2011), zato smo lahko z GIS-i
določili tudi opuščene obdelovalne terase, ki jih v preteklih raziskavah niso mogli določiti niti
s pomočjo ortofoto posnetkov niti s terenskim delom (Ažman Momirski in sod., 2008, str.
79). V njihovem primeru je bila površina identificiranih obdelovalnih teras zato nekoliko
manjša. Z določanjem območij s terasami na podlagi naklona vanje zajamemo tudi druga
območja, kar je pomanjkljivost te metode. Med njimi so na primer pozidane terase, območja,
kjer se odlaga gradbeni material v obliki teras ali območja z enakim naklonom, na katerih ni
teras (na primer ob vodotokih). Zato je površina obdelovalnih teras nekoliko večja od
dejanskega stanja. Za točnejše površine bi verjetno morali uporabiti drugačno metodo
določanja teras. Z iskanjem opuščenih obdelovalnih teras se še posebno ukvarjajo arheologi
(McCoy in sod., 2011) in geomorfologi (Triglav Čekada, 2011).
Slika 12: Uporabljeni podatki in njihova analiza za določanje razmerja med funkcijami
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3.4 Analiza vsebine časopisa Primorske novice
Analiza vsebine je lahko kvalitativna ali kvantitativna metoda (Krippendorf, 2004). V
raziskavah z uporabo analize vsebine časopisa (Barranco, Wisler, 1999; Erjavec, Poler
Kovačič, 2011; Webb, Raffaelli, 2008) je večji poudarek na štetju pojavljanja besed oziroma
znakov, zato je v teh raziskavah metoda večkrat opredeljena kot kvantitativna. Kot táko jo
bomo uporabljali tudi v nadaljevanju.
Analiza vsebine je kvantitativna metoda za povzemanje in analiziranje sporočil (Neuendorf
2002, str. 10). S štetjem pojavljanja predhodno določenih spremenljivk (besed) v sporočilih
dobimo številčni povzetek pregledanih sporočil (Neuendorf, 2002), ki nam lahko pokaže
vzorce pojavljanja različnih dogodkov v času (Barranco, Wisler, 1999). Uporablja se zlasti v
družboslovju za analizo poročanja medijev o raznovrstnih temah (na primer Bučar Ručman,
2011; Erjavec, Poler Kovačič, 2011). Metoda se pogosto uporablja tudi pri proučevanju
konfliktov (Janelle, Millward, 1976; Janelle, 1977; Janelle, 1979; von der Dunk in sod., 2011;
Darly, Torre, 2013; Pelletier in sod., 2011).
Zbiranje oziroma pregled časopisov za daljše časovno obdobje je časovno zelo zahtevno, zato
pogosto uporabimo vzorčenje. V takih primerih lahko zberemo manjše število dogodkov, kot
jih je bilo v resnici (Earl in sod., 2004). Časopisi različno poročajo o dogodkih, kar je na
primer razvidno iz primerjave poročanja o kriminaliteti v časopisu Delo in Slovenske novice
(Bučar Ručman, 2011) ali iz primerjave poročanja časopisov o protestih v Švici (von der
Dunk in sod. 2011). Na poročanje vplivata tudi oddaljenost in število udeležencev: dlje, kot je
dogodek od sedeža uredništva časopisa, manj verjetno je, da bo časopis poročal o njem, hkrati
pa je večja verjetnost poročanja o dogodkih z več udeleženci (Barranco, Wisler, 1999).
Prednost uporabljene metode je objektivnost (Kodeks …, 2015), pomislek pa predvsem v tem,
ali en časopis zadostuje, da zberemo podatke za vse dogodke, ki so se zgodili na območju, ki
nas zanima. Če proučevano območje ne obsega celotne države, lahko pričakujemo, da
časopisi, ki pokrivajo celotno državo, o dogodkih na tem območju ne bodo poročali enako
temeljito kot lokalni časopisi. Branje dveh časopisov, nacionalnega in lokalnega, pa ne
prinese bistveno boljše bere podatkov (Barranco, Wisler, 1999). Pristranskost časopisov se
kaže tudi v ne-poročanju: kjer ni novinarjev, tudi novic ni (Barranco, Wisler 1999),
pomanjkanje novic o določeni temi pa je lahko tudi pomemben podatek (Janelle, 1977).
O konfliktih interesov ni uradne evidence ali druge zbirke podatkov, zato smo podatke
pridobili z analizo vsebine časopisa Primorske novice. Primorske novice izhajajo vse dni v
tednu, razen ob nedeljah in praznikih. Pregledali smo vse številke časopisa v sedemletnem
obdobju 2008–2014, a smo se omejili le na stalno rubriko »Istra«. Članke smo v zapisu .pdf
pridobili na časopisno-založniški družbi Primorske novice v Kopru. Na podlagi navedb v
literaturi (Janelle, 1979; von der Dunk in sod., 2011) so že tri leta dovolj dolgo obdobje, da se
pokažejo vse vrste konfliktov na proučevanem območju. Dokaj kratko obdobje je tudi
posledica dejstva, da število člankov pri pregledu časopisov za več preteklih let hitro postane
neobvladljivo. Ker pa smo se omejili le na del časopisa in so članki bili v elektronski obliki,
smo lahko pregledali članke za daljše časovno obdobje. S tem smo poskušali odpraviti težavo
nihanja števila objavljenih člankov v posameznem letu in hkrati upoštevati dejstvo, da so
spremembe prostorskih aktov dlje trajajoči postopki, kar vpliva tudi na pojavljanje konfliktov.
Večina novic o občini Izola je v časopisu objavljena v stalni rubriki »Istra«, zato menimo, da
z izpustitvijo branja drugih delov časopisa (naslovnice, zadnje strani, rubrike »Aktualno« ter
pisem bralcev) nismo izpustili nobenega konflikta, ki je bil omenjen. Konflikti, ki jim mediji
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posvečajo veliko pozornosti, so v časopisu običajno najprej napovedani na naslovnici, nato pa
na naslednjih straneh sledi še članek. Če je tema še posebno aktualna, se o konfliktu lahko
piše tudi trikrat: na naslovnici, v rubriki »Aktualno« in v rubriki »Istra«. Pri medijsko
odmevnih konfliktih bi se z upoštevanjem objav iz drugih delov časopisa število znakov zelo
povečalo. Ker nismo brali celotnega časopisa, je intenzivnost, ki smo jo merili s številom
znakov, pri takih konfliktih manjša, kot je bila v resnici. Rezultati so pokazali, da v občini
Izola obstaja tudi območje, kjer je intenzivnost konfliktov zelo nizka. Zaradi uporabljene
metode pa domnevamo, da se konflikti pojavljajo tudi tam, a zaradi oddaljenosti, tematike ali
moči vpletenih akterjev niso dovolj zanimivi za medije.
V časopisu smo iskali članke po ključu, ki je bil uporabljen za iskanje konfliktov rabe tal v
mestu (Janelle, 1977). Iskali smo članke: (a) s konflikti interesov na podeželju občine Izola,
(b) kjer je bilo očitno nestrinjanje med dvema ali več akterji in (c) članke, ki so imeli
opredeljeno lokacijo (točko, linijo ali območje) oziroma smo lokacijo lahko razbrali iz
fotografije v članku.
Pri vsakem članku, ki je ustrezal zgornjim trem pogojem, smo v preglednico izpisali podatke
o datumu objave, lokacijo konflikta (parcelno ali hišno številko), predlagatelja spremembe,
razlog konflikta in število znakov brez presledkov9 v članku. Evidentirali smo tudi število
člankov o istem konfliktu. Če je bilo v enem članku omenjenih več konfliktov, smo ta članek
šteli večkrat - enkrat za vsak konflikt. Intenzivnost konflikta smo merili s štetjem števila
znakov brez presledkov v članku. Običajno se namesto števila znakov uporablja dolžina
članka v centimetrih (oziroma inčih; Janelle, Millward 1976) ali površina članka v kvadratnih
centimetrih (oziroma inčih; Janelle, 1977), a je bilo štetje znakov enostavneje kot merjenje
dolžine ali površine. V številu znakov ni bilo zajeto ime in priimek avtorja članka ter ime in
priimek avtorja morebitnih fotografij v članku. Zaradi štetja znakov v merilu intenzivnosti
niso upoštevane fotografije, ki so pogosto del članka in bi jih zajeli, če bi merili dolžino ali
površino članka. Lokacije konfliktov smo georeferencirali kot točke s pomočjo programa
ArcGIS. Pomagali smo si s slojema hišnih številk (Hišne številke …, 2013) in parcel
(Zemljiški kataster …, 2013), ki smo ju pridobili na GURS-u. Če se je konflikt nanašal na
območje, smo mu določili centroid. V atributno tabelo sloja pa smo prepisali podatke iz
preglednice, ki smo jo izpolnjevali ob pregledovanju člankov.

3.5 Metoda scenarijev
Metoda scenarijev se v prostorskem načrtovanju najpogosteje uporablja za »predstavitev
nekaterih sprememb v prostoru, ki so posledica planerskih odločitev, spontanih sprememb ali
njihove kombinacije« (Gantar, 2012, str. 499). Scenariji niso napovedi prihodnosti (Ratcliffe,
2000, str. 5), z njimi se le predstavi več različnih možnih prihodnosti (Twrdy in sod., 2007,
str. 42). Pri izdelavi scenarijev običajno izdelamo dva do štiri scenarije, ki jih poimenujemo s
provokativnimi imeni (Ratcliffe, 2000, str. 12).
Scenariji so lahko kvalitativni ali kvantitativni. Kvalitativni scenariji so pogosto v obliki
zgodb. Kvantitativni scenariji opisujejo prihodnost s številkami (preglednicami, grafi,
zemljevidi), narejeni pa so s pomočjo računalniških modelov. Zaradi uporabe številčnih
podatkov lahko dajejo vtis, da o prihodnosti vemo veliko več kot v resnici. Vsebujejo tudi
9

Znake smo prešteli tako, da smo besedilo prekopirali v program Microsoft Word. Pri kopiranju besedila iz
datotek v zapisu .pdf v Microsoft Word se med in v besede pogosto vstavijo odvečni presledki. Tako se
navidezno poveča število besed in število znakov. Težavo odpravimo, če štejemo le znake brez presledkov.
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veliko predpostavk o prihodnosti, za nestrokovnjake pa so težje razumljivi kot kvalitativni
scenariji (Alcamo in sod., 2006).
Okvir za štiri scenarije smo izdelali tako, da smo na dve osi narisali dve najpomembnejši in
hkrati najbolj negotovi gonilni sili (šestkotnika A in B, ki ju prikazuje Slika 13a; van't
Klooster, van Asselt, 2006). Gonilne sile smo določili na podlagi pregleda literature. Scenarije
smo izdelali kot sestavni del agentnega modela v programu NetLogo, poimenovali pa smo jih
z naslovi časopisnih člankov, ki so bili objavljeni v časopisu Primorske novice v letu 2013
(Cerin, 2013a; Cerin 2013b; Cerin, 2013c; Race, 2013).
Metoda scenarijev ima določene prednosti in tudi slabosti (Mietzner, Reger, 2005, str. 235–
236). Z njimi lahko opišemo več prihodnosti, ne le ene, zato omogočajo odpiranje novih
pogledov in razmišljanje o doslej nepredstavljivih možnostih razvoja. Scenariji izboljšujejo
komunikacijo in odločevalski proces, izdelati pa jih je možno na več načinov, zato je možna
velika prilagodljivost raznovrstnim situacijam. Slabost metode je časovna zahtevnost njihove
izdelave. Potrebno je sodelovanje z različnimi strokovnjaki ter dobro poznavanje
proučevanega območja in področja. Zbiranje in interpretiranje podatkov je časovno zamudno.
Med izdelavo scenarijev se je težko osredotočiti na možnosti, ki niso najbolj zaželene ter
ohranjati pogled v prihodnost, ki ni črno-bela, ampak dopušča tudi vmesne rešitve.
Slika 13: Izbira gonilnih sil glede na vpliv in negotovost ter njuna pretvorba v dve osi

Vir: van't Klooster, van Asselt, 2006, str. 18.

Metoda se pogosto uporablja pri študijah sprememb rabe tal. Za izboljšanje relevantnosti,
verodostojnosti, legitimnosti in kreativnosti scenarijev se pojavlja več predlogov (Alcamo in
sod., 2006, str. 152–155): razširitev obsega scenarijev, ki naj vključujejo več procesov,
uporaba participativnih metod (vključevanje javnosti), izboljšanje transparentnosti in
dokumentacije (razvidna mora biti interna logika scenarijev), razširitev možnosti uporabe
scenarijev, izdelava scenarijev z več ravnmi, izdelava interaktivnih scenarijev.
Izdelava interaktivnih scenarijev naj bi pripomogla k verodostojnosti scenarijev, saj gonilnih
sil ne bi določili le enkrat na začetku, ampak večkrat. Celotno obdobje scenarija bi se v tem
primeru razdelilo na več krajših podobdobij, rezultate prvega podobdobja bi se upoštevalo pri
določitvi gonilnih sil v drugem podobdobju in tako dalje. Tako bi gonilne sile lahko vplivale
druga na drugo, kar je bolj podobno dogajanju v resničnosti (Alcamo in sod., 2006, str. 154).
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3.6 Izdelava agentnega modela konfliktov interesov
Sistemi, kjer prihaja do nenehnih sprememb v prostoru in času, so zelo kompleksni (Crooks,
Heppenstall, 2012, str. 85). Takšne so tudi spremembe rabe tal in konflikti interesov, ki
nastajajo (vzniknejo, angl. emerge) zaradi odločitev množice različnih akterjev in niso
ukazane »od zgoraj«. Prav možnost vznika je glavna prednost agentnih modelov (Bonabeau,
2002, str. 7280), zato smo za modeliranje sprememb rabe tal zaradi konfliktov interesov
uporabili agentno modeliranje. Agentno modeliranje je metoda za izdelavo, analize in
poizkuse z računalniškimi modeli, ki so sestavljeni iz agentov in okolja (Gilbert, 2008, str. 2).
Agent je lahko posameznik, organizem, institucija ipd., je edinstven in samostojen in vpliva
na druge agente in okolje, v katerem se nahaja (Railsback, Grimm, 2012, str. 10). Beseda
agent je tujka, izhaja iz latinske besede agens in pomeni »ki deluje, dela, poganja« (Snoj,
1997, str. 4). Agenti so ključni del agentnih modelov in lahko bi rekli, da jih poganjajo. Zato
bi agentno modeliranje lahko slovenili kot »modeliranje poganjalcev«.
Agentni model smo izdelali s pomočjo programa NetLogo 5.0.4, analize vprašanj pa opravili s
posodobljeno različico programa, in sicer z NetLogom 5.3 (Wilensky, 1999). Najprej smo s
pomočjo vzorčno usmerjenega modeliranja določili strukturo modela, nato smo vanj uvozili
prostorske sloje. Model smo postopoma spreminjali, popravljali in odpravljali napake. Model
smo s pomočjo orodja BehaviorSpace večkrat zagnali in tako poskušali določiti parametre
modela, da bi kar najbolje poustvarili vzorce, ki smo jih našli v podatkih. Za preverjanje
rezultatov modela smo morali pridobiti nove podatke, saj se podatki o konfliktih interesov ne
vodijo v nobeni evidenci. Prikaz izdelave modela je na Sliki 14.
Agentni model je bil opisan s pomočjo protokola ODD (Grimm in sod., 2006; Grimm in sod.,
2010). Protokol je v angleškem jeziku, slovenskega prevoda pa nismo zasledili, zato smo ga
prevedli v slovenščino. Opis je v Prilogi 4, programska koda v Prilogi 5, datoteka z modelom
pa je priložena na CD-ju (Priloga 6).
3.6.1 Vzorčno usmerjeno modeliranje
V agentnem modelu smo uporabljali različne spremenljivke in procese. Razlogi za odločitev,
kateri so tisti najpomembnejši, ki jih bomo vanj vključili, običajno niso dokumentirani
(Railsback, Grimm, 2012). Za izdelavo agentnega modela smo zato uporabili vzorčno
usmerjeno modeliranje (angl. pattern-oriented modelling)10, pri katerem je odločitev, kaj
vključiti v model, enostavnejša, preglednejša in dokumentirana. S primerjanjem vzorcev iz
narave z vzorci, ki nastajajo v modelu, pa lahko preverimo delovanje modela.
Spremenljivka je »simbolično ime za vrednost, ki jo je mogoče spreminjati« (Slovar
informatike, 2015). Vsaka celica in agent v modelu imata eno ali več spremenljivk (na primer
barvo, vrsto rabe tal, starost, koordinato). Procesi v modelu opisujejo obnašanje agentov ali
celic (na primer premikanje, staranje, reševanje konflikta; Railsback, Grimm, 2012, str. 39).
Vzorec je »značilna, jasno določljiva struktura v naravi ali v podatkih, ki jih pridobimo z
opazovanjem narave« (Grimm in sod., 1996, str. 153). Vzorci niso naključni, vsebujejo veliko
informacij o zgodovini sistema, ki ga proučujemo (Wiegand in sod., 2003). Na podlagi
vzorcev določimo strukturo modela (lastnosti celic, agentov, spremenljivke, ključne procese),
ki bo omogočala, da bodo enaki vzorci lahko nastali tudi v modelu. Kompleksne sisteme
10

Prevoda te besedne zveze v slovenščino nismo zasledili. Pri prevodu smo se zgledovali po podobnih izrazih, ki
so uveljavljeni v računalništvu (na primer object-oriented programming – objektno usmerjeno programiranje).
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redko lahko opišemo le z enim vzorcem, potrebujemo jih več (Railsback, Grimm, 2012).
Izdelava agentnega modela z uporabo vzorčno usmerjenega modeliranja je krožen proces
(Slika 15), s katerim model postopoma izboljšujemo in spreminjamo (Railsback, Grimm,
2012).
Slika 14: Prikaz izdelave agentnega modela
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Slika 15: Agentno modeliranje je krožen proces.

Vir: Grimm, Railsback, 2005 v Railsback, Grimm, 2012, str. 7.

Postopek iskanja vzorcev je sestavljen iz več korakov (Railsback, Grimm, 2012, str. 234).
 Zgradbo modela poskusimo opisati, pri čemer je kriterij za izbiro spremenljivk,
procesov in lastnosti le namen modela. V tej fazi se model zdi še preveč enostaven, da
bi bil lahko uporaben.
 Določiti poskusimo vzorce, ki opišejo sistem glede na problem, katerega rešujemo.
Vzorce lahko povzamemo po literaturi ali jih pridobimo z empiričnim opazovanjem.
Število vzorcev je navadno med dva in šest, bili pa naj bi karseda različni oziroma
taki, da jih povzročajo različni procesi. Vzorce poskušamo razvrstiti po pomembnosti.
 Določimo kriterije, na podlagi katerih bomo videli, če model proizvaja vzorce.
Kriteriji naj bodo enostavni in opisni, brez uporabe številčnih vrednosti. Dovolj je že
opis, kako se nek pojav spreminja (se na primer povečuje ali zmanjšuje).
 Strukturo modela iz prve alineje po potrebi spremenimo in dopolnimo tako, da bo
omogočala, da model proizvaja ugotovljene vzorce. Verjetno bomo v model morali
dodati nove spremenljivke, procese in lastnosti in bo model zato kompleksnejši.
3.6.2 Priprava prostorskih podatkov in njihov uvoz v program NetLogo
Podatke za izdelavo agentnega modela smo pripravili v programu ArcGIS in Idrisi Selva.
Sloje smo v programu ArcGIS poenostavili (zmanjšali število kategorij, obrezali na območje
občine Izola), rasterizirali z ločljivostjo 10 m in izvozili kot ASCII datoteke. V ASCII
datotekah smo decimalne vejice spremenili v decimalne pike in uvozili v Idrisi. V Idrisiju smo
slojem spremenili ločljivost z 10 m na 100 m z ukazom Contract. Faktor zmanjševanja je bil
10, pravilo, po katerem so se celice združevale v eno večjo celico, pa Pixel majority (»Večina
slikovnih pik«). Vsi sloji so imeli enak prostorski obseg. Tako pripravljene sloje smo s
pomočjo geoinformacijske razširitve programa NetLogo (NetLogo GIS …, 2014) uvozili v
NetLogo, v katerem smo izdelali agentni model. Prikaz slojev je na Sliki 16, njihov opis pa v
Preglednici 5.
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Preglednica 5: Opis slojev, uporabljenih v agentnem modelu.
Oznaka
a

Ime sloja
Raba tal

b

Namenska raba tal

c

Zavarovana območja

d

Talno število

e

Privlačna območja za
turizem

f

Planske celote

g

Razgled na morje

h

Vodni viri

i

Redke poplave

j

Nakloni

Opis sloja
Sloj rabe tal (leto 2012), s kategorijami pozidano (črna), kmetijsko
zemljišče (oranžna), gozd (zelena), drugo (siva). Kategorije so združene po
ključu v Prilogi 3. Podatki so bili pridobljeni na spletni strani MKGP
(Grafični podatki RABA, 2012).
Namenska raba tal kot jo opredeljuje trenutno veljaven prostorski plan
občine Izola (Namenska raba …, 2012). Kategorije so bile združene v štiri
razrede (pozidano, kmetijsko zemljišče, gozd, drugo), da je bilo možno
primerjanje s slojem dejanske rabe tal.
Zavarovana območja naravne in kulturne dediščine so bila pridobljena na
Ministrstvu za kulturo (Register nepremične ..., 2014). V sloju je zajeto
tudi območje Nature 2000 (Natura 2000, 2014) ter območje Krajinskega
parka Strunjan (Zavarovana območja - poligoni, 2014).
Sloj talnega števila je bil pridobljen na spletni strani MKGP (Grafični in
pisni podatki ..., 2012). Vrednost –8 predstavlja nedoločljivo talno število
na nekmetijskih površinah (siva barva). Temnejša barva sloja pomeni višje
talno število, najvišja možna vrednost je 100.
Privlačna območja za turizem smo opredelili kot območje v bližini
turistične infrastrukture. V turistično infrastrukturo smo všteli turistične
kmetije, gostilne, apartmaje, vinske kleti, kolesarske in peš poti. Podatke
smo pridobili na spletnih straneh (Prenočišča, 2015; Turizem, 2015;
AJPES, 2015). Podatke o kolesarskih in peš poteh pa na zemljevidu
Uživajmo podeželje (Uživajmo podeželje, 2015) in Slovenska Istra - poti
po slovenski Istri (2012). Turisti se na območju zadržujejo kratek čas, zato
si ne ustvarijo zapletenega miselnega zemljevida območja (Walmsley,
Jenkins, 1999). Območja izven turističnega območja zanje ne obstajajo, so
nekakšna terra incognita (Lew, McKercher, 2006, str. 412). Zato smo v
programu ArcGIS z ukazom Buffer okoli točk (gostiln, apartmajev ipd.)
zarisali območje s polmerom 250 m, okoli linij (poti) pa območje s
polmerom 100 m. To območje predstavlja privlačno območje za turizem.
Občina Izola je - za potrebe prostorskega načrtovanja - razdeljena na
trinajst planskih celot (Družbeni plan …, 1981). Planske celote na območju
ureditvenega območja naselja Izola smo združili v eno plansko celoto, ker
se s konflikti v mestu nismo podrobneje ukvarjali.
Razgled na morje smo izračunali iz digitalnega modela nadmorskih višin z
ločljivostjo 12,5 m (Digitalni model …, 2013) s programom Idrisi Selva in
ukazom Viewshed.
Vodni viri predstavljajo izvire, rezervoarje za kapnico in vodnjake.
Pridobljeni so bili z Zbirne karte komunalne infrastrukture in rezervatov
(1989), ki je del PUP za podeželje občine Izola.
Sloj redkih poplav je bil pridobljen na spletni strani ARSO (Opozorilna
karta poplav, 2015).
Nakloni so bili izračunani iz digitalnega modela nadmorskih višin z
ločljivostjo 12,5 m (Digitalni model …, 2013) s programom Idrisi Selva in
ukazom Slope. Združeni so v štiri razrede: 1 = 0°–4,99°, 2 = 5°–11,99°, 3 =
12°–19,99°, 4 = nad 20° (Špes in sod., 2002, str. 58).
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Slika 16: Prikaz prostorskih slojev, uporabljenih v agentnem modelu.
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3.6.3 Preizkušanje agentnega modela
Logične ali izvedbene napake (»hrošči«) v programu povzročajo rezultate, ki jih ne
razumemo. Programe moramo zato preizkusiti, da ugotovimo, zakaj je do napak prišlo in jih
odpravimo (Grimm, 2002). Tak pristop je poznan tudi kot preverjanje zanesljivosti delovanja
agentnega modela (Ngo, See, 2012; Demeritt, Wainwright, 2005). Model lahko preizkusimo
na več načinov (Preglednica 6). Pri izdelavi agentnega modela smo uporabili načine pod
zaporednimi številkami 1–8.
Preglednica 6: Načini preizkušanja agentnih modelov
Zap.
št.
1
2
3

Način
preizkušanja
Preverjanje
skladnje
Vizualno
preizkušanje
Izpis vrednosti z
ukazom Print

Opis preizkusa
Preverjanje tipkarskih napak in napak v skladnji
programa z uporabo gumba Check v NetLogu.
Preverjanje grafičnih rezultatov modela na ekranu.

4

Agentov monitor

5

Stresni preizkus

6

Del programa za
preizkus

Izpisovanje vrednosti spremenljivke v izvozno
datoteko ali na ekran. Najpogostejši način za
preizkušanje modela.
Opazovanje spreminjanja spremenljivk za
posamezno celico ali agenta, običajno ob počasni
hitrosti modela.
Zagon modela z nastavitvami parametrov, ki so
izven običajnih vrednosti.
Del programa napišemo zgolj za preizkus modela,
včasih za to dodamo nove spremenljivke ali gumbe.

7

Program za
preizkus
Recenzija programa

Program za preizkus ideje, ki ga napišemo ločeno
od obstoječega modela.
Program pregleda in preveri nekdo drug.

8
9

Statistične analize
izpisov modela

Izpise, ki jih pridobimo iz modela, analiziramo in
preverimo, če so spremenljivke znotraj
pričakovanih vrednosti.
10
Izdelava delov
Del modela napišemo z drugim orodjem (na primer
programa z drugim
MS Excel), primerjamo rezultate ter poskušamo
orodjem
ugotoviti, zakaj prihaja do razlik.
Vir: povzeto po Railsback, Grimm, 2012.

Kdaj opravljamo
preizkus?
Po vsaki spremembi
programa.
Po vsaki spremembi
programa.
Med pisanjem programa,
še preden je model
končan.
Po vsaki spremembi
programa.
/
Med pisanjem programa,
še preden je model
končan.
Pred vstavljanjem nove
ideje v obstoječi model.
Ko se nam zdi, da je v
programu napaka, a je ne
najdemo.
/
Vsaj dvakrat med
preizkušanjem modela.

3.6.4 Parameterizacija modela z uporabo orodja BehaviorSpace
Da bi določili nastavitve parametrov v modelu, ki bi kar najbolje proizvajali šest izbranih
vzorcev, smo izvedli parameterizacijo modela z uporabo orodja BehaviorSpace, ki je del
programa NetLogo. BehaviorSpace model večkrat zažene in pri tem sistematično spreminja
nastavitve modela ter beleži rezultate vsakega zagona. Proces je poznan pod angleškim
izrazom parameter sweeping (analiza učinkov spreminjanja parametrov). Pomaga pri
raziskovanju možnih rezultatov modela in opredelitvi kombinacij nastavitev, kjer se vzorci v
modelu kar najbolje ujemajo z vzorci iz podatkov (BehaviorSpace Guide, 2014). Rezultati
analize se shranjujejo v datoteko .csv in jih kasneje lahko analiziramo s programom MS Excel
ali drugim podobnim programskim paketom.
Rezultatov scenarijev ne moremo preveriti, zato smo parameterizacijo modela izvedli brez
uporabe scenarijev. Zaradi omejitev zmogljivosti programske opreme nismo izvedli preizkusa
za vsako možno kombinacijo nastavitev, ampak smo uporabili le šest nastavitev števila
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agentov (v korakih po 100, od 50 do 549) in pet možnih nastavitev števila parcel, ki jih
izbirata dva od štirih akterjev v modelu: župan in lastnik počitniškega bivališča (v korakih po
5, od 0 do 20).
Model smo preizkusili šestkrat. Uporabili smo orodje BehaviorSpace (Slika 17). Znotraj
vsakega preizkusa je bilo opravljenih šest zagonov modela (en zagon za vsak vzorec), znotraj
vsakega zagona modela pa smo za vsako možno kombinacijo nastavitev števila parcel župana
in lastnika počitniškega bivališča opravili 100 ponovitev. Možnih kombinacij števila parcel je
25, v preizkusu enega vzorca je bil model torej zagnan 2500-krat. Pri vsakem preizkusu smo
nastavili drugačno število agentov (kmetov), ostale nastavitve so bile v vseh šestih preizkusih
enake. Iz dobljenih rezultatov smo izračunali povprečje za vsako nastavitev. Rezultate šestih
preizkusov prikazuje Slika 45. Število kmetov smo spreminjali, ker nismo imeli podatka o
tem, koliko kmetov vsako leto dejansko izvede spremembo rabe tal.
Slika 17: Parameterizacija modela

Rezultate za vseh šest vzorcev smo združili na skupnem grafikonu, iz katerega je razvidno,
katere kombinacije parametrov proizvedejo vseh šest vzorcev. Model smo preizkusili za več
nastavitev števila kmetov: 50, 150, 250, 350, 450, 54911. Analiza podatkov, pridobljenih z
11

Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v občini Izola 549 KMG-jev (podatek za leto
2014).
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orodjem BehaviorSpace, je bila opravljena s programom MS Excel; grafi, na katerih smo
povzeli rezultate za vseh šest vzorcev, pa izrisani s programom R (Priloga 10).
3.6.5 Uvoz rezultatov agentnega modeliranja iz NetLoga v Idrisi
Rezultat večkratnega zagona agentnega modela so bili tudi rastrski prostorski sloji s končnico
.asc. Pred uvažanjem v program Idrisi Selva smo v vseh 400 slojih popravili podatek v glavi
sloja (Preglednica 7). V vrstici NODATA_VALUE smo vrednost NaN12 spremenili v –9999.
Vrednost NaN so imele celice, ki so bile izven območja občine Izola. Za popravek te
vrednosti smo uporabili program Notepad++. Z ukazom Najdi–Zamenjaj smo želeno vrednost
v datoteki zamenjali z drugo v vseh 400 datotekah hkrati.
Preglednica 7: Podatki v glavi vsakega prostorskega sloja pred popravkom in po njem
Glava sloja pred popravkom
NCOLS 61
NROWS 83
XLLCORNER 392193.738
YLLCORNER 37416.258385
CELLSIZE 100
NODATA_VALUE NaN

Glava sloja po popravku
NCOLS 61
NROWS 83
XLLCORNER 392193.738
YLLCORNER 37416.258385
CELLSIZE 100
NODATA_VALUE -9999

Za uvoz slojev s končnico .asc v program Idrisi smo uporabili ukaz Arcraster. Zaradi velikega
števila slojev (100 za vsak scenarij, skupaj torej 400) bi bilo uvažanje vsakega posameznega
sloja zelo zamudno, zato smo za uvoz slojev napisali makro13 (ARCRASTER …, 2012).
Makro za uvoz enega sloja v Idrisi je bil sestavljen iz ene vrstice, ta pa je vsebovala več delov
(Slika 18).
Slika 18: Sestavni deli makra za uvoz enega sloja v Idrisi z uporabo ukaza Arcraster

Vir: ARCRASTER …, 2012.

V Idrisi smo želeli uvoziti 400 slojev, zato smo za vsak sloj morali napisati vrstico z makrom,
kot je prikazana na Sliki 18. Vsak sloj je imel drugačno ime, sestavljeno iz imena scenarija,
vezaja in zaporedne številke zagona (na primer x1-1.asc). Za vsak scenarij smo imeli 100
slojev (na primer x1-1.asc, x1-2.asc, x1-3.asc in tako dalje do x1-100.asc). Da nam ne bi bilo
potrebno popravljati imena slojev v vsaki vrstici posebej, smo to storili v programu Excel.
Vrstico z makrom s Slike 18 smo razdelili na več delov, ki smo jih zapisali v različne stolpce
12

NaN je kratica za angleško besedno zvezo »Not a Number«.
Makro je »zaporedje ukazov, ki jih pri večkratni uporabi istih opravil zaženemo z enim ukazom« (SSKJ,
2018).
13
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v Excelovi preglednici. Zaporedno številko zagona v imenu vsakega sloja smo tako lahko
enostavno zapisali za vseh 400 slojev. Podatke iz stolpcev pa smo nato ponovno združili in
dobili 400 vrstic makra.
Za zagon makra v Idrisiju je potrebno makro vpisati v Idrisijev urejevalnik besedil in ga
shraniti kot datoteko s končnico .iml. Urejevalnik besedil ima omejitev števila znakov, ki jih
lahko vnesemo vanj (64.940 znakov). Naš makro je vseboval več kot 64.940 znakov, zato
smo ga razdelili na dva dela. V urejevalnik besedil smo najprej prekopirali prvih 200 vrstic
makra in to datoteko shranili kot makro1.iml, nato pa v drugo datoteko še preostalih 200
vrstic, ki smo jo shranili kot makro2.iml. Za uvoz vseh 400 slojev smo zagnali najprej prvo
datoteko in zatem še drugo.
3.6.6 Izvedba analize v Idrisiju za odgovor na vprašanje: »Kako interakcija med akterji
vpliva na spreminjanje rabe tal?«
Za odgovor na prvo vprašanje smo rezultate agentnega modela izvozili iz NetLoga v Idrisi ter
tam opravili analize z ukazom Crosstab (Slika 19). Najprej smo primerjali izhodiščno stanje
rabe tal (raba_start) s stanjem rabe tal po tridesetih letih (raba30). Na sloju konfliktov
(konflikti30) smo število akterjev v konfliktu prikazovali z barvami. Barve v NetLogu lahko
poimenujemo z besedo (siva oziroma »gray«) ali s številko (siva ima vrednost 5). Pri izvozu
zemljevida iz NetLoga v prostorski sloj je bil zato v vsaki celici le podatek o vrednosti barve,
preko katere smo na zemljevidu lahko videli, kateri akterji v celici so v konfliktu in koliko jih
je. Če je bila celica sive barve, je to pomenilo, da sta tam v konfliktu kmet in lastnik
počitniškega bivališča. V konfliktu sta bila torej dva akterja, pri izvozu prostorskega sloja pa
se je v celico zapisala številka 5 (vrednost, ki jo ima siva barva, s katero smo pobarvali celico
na zemljevidu). Zato smo sloj s konflikti med akterji (konflikti30) reklasificirali tako, da smo
številčne vrednosti barv pretvorili v število akterjev v konfliktu (na primer: vrednost 5 smo
reklasificirali v 2). Nastal je zemljevid konflikti30_reclass. Nato smo zemljevid sprememb
(raba_crosstab) primerjali z zemljevidom konfliktov med akterji (konflikti30_reclass).
Rezultat primerjave so štiri preglednice. Iz Preglednic 15, 16, 17 in 18 je razvidno, katere
vrste sprememb rabe tal so najpogostejše tam, kjer so bili v konfliktu dva, trije ali štirje
akterji.
Za vsak scenarij smo prikazali, kje se pojavljajo spremembe rabe tal tako, da smo izhodiščno
stanje rabe tal (raba_start) primerjali s stanjem rabe tal po 30 letih (raba30). Zemljevid, ki je
nastal (raba_crosstab), smo reklasificirali tako, da so celice, v katerih je nastala sprememba,
dobile identifikator 1, celice brez spremembe identifikator 2, celice izven območja občine pa
identifikator 0 (raba_crosstab_reclass). Postopek prikazuje Slika 19 (modro obarvano
besedilo). Nastali so štirje zemljevidi. Nanje smo dodali sloj z območjem, od koder je razgled
na morje (Slika 51).
Za številčni prikaz števila sprememb rabe tal, ki so se zgodile znotraj območja z razgledom,
smo uporabili ukaz Crosstab. Primerjali smo sloj s spremembami rabe tal
(raba_crosstab_reclass) s slojem z razgledom na morje (razgled). Tako smo dobili štiri
preglednice za prikaz sprememb rabe tal, ki smo jih združili v programu MS Excel.
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Slika 19: Prikaz analize rastrskih slojev iz NetLoga z ukazom Crosstab v Idrisiju

Opomba: Prikazan je primer za en scenarij. Postopek je bil ponovljen štirikrat, za vsak scenarij enkrat.

3.6.7 Izvedba analize v Idrisiju in Excelu za odgovor na vprašanje: »V katerih delih
občine Izola bo po štirih scenarijih največ konfliktov?«
Za prikaz konfliktov po planskih celotah smo z orodjem BehaviorSpace model zagnali 100-krat za vsak scenarij. V vsakem koraku se je v datoteko zapisoval podatek o konfliktih ter
planski celoti, v kateri so nastali. Podatke iz datoteke smo analizirali v Excelu (izračunali
povprečno število konfliktov v vsaki planski celoti za 100 zagonov) in jih prikazali na
grafikonu.
Nato smo za vsak scenarij prikazali, kje se pojavljajo konflikti. Zemljevid konfliktov po 30
letih (konflikti30_reclass) smo reklasificirali tako, da je bilo razvidno, kje sta v konfliktu dva
akterja, kje trije in kje vsi štirje akterji (konflikti30_reclass). Postopek prikazuje Slika 19
(modro obarvano besedilo). Nastali so štirje zemljevidi. Nanje smo dodali sloj z območjem,
od koder je razgled na morje (Slika 50).
Za številčni prikaz vrste konflikta, ki se je zgodil znotraj območja z razgledom, smo uporabili
ukaz Crosstab. Primerjali smo sloj s konflikti (konflikti30_reclass) s slojem z razgledom na
morje (razgled). Tako smo dobili štiri preglednice za prikaz pojavljanja konfliktov, ki smo jih
združili v programu MS Excel.
3.6.8 Izvedba analize za odgovor na vprašanje: »Med katerimi akterji prihaja do največ
konfliktov?«
Za prikaz konfliktov med akterji smo z orodjem BehaviorSpace model zagnali 100-krat za
vsak scenarij. V vsakem koraku se je v datoteko zapisoval podatek o vrsti akterjev v konfliktu
in o številu celic, v katerih je nastal konflikt med enako kombinacijo akterjev. Podatek o vrsti
akterjev je bil zapisan s kombinacijo črk (K – kmet, T – lastnik počitniškega bivališča, Ž –
župan, V – naravo- oziroma kulturovarstvenik), iz katere smo lahko razbrali, kateri akterji so
bili v konfliktu (na primer KTŽ – kmet, lastnik počitniškega bivališča, župan). Iz podatka o
številu celic z enako kombinacijo črk smo lahko izračunali, med katerimi akterji prihaja do
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največ konfliktov. V programu Excel smo za vsak scenarij izračunali povprečno število teh
celic in jih prikazali na Sliki 52.

3.7 Izvedba intervjujev z akterji
V aprilu in maju 2017 je bilo opravljenih 13 strukturiranih intervjujev z različnimi predhodno
določenimi akterji v občini Izola (Preglednica 8). Vsak intervju je trajal približno eno uro, bil
je posnet in kasneje transkribiran. Zaradi zaposlitve v občinski upravi Občine Izola, ki je
pogosto vpletena v konflikte interesov na lokalni ravni, intervjujev nismo opravili sami.
Izvedla jih je študentka magistrskega študija geografije, ki smo jo predhodno ustrezno
usposobili (seznanili s konflikti interesov v občini in z akterji).
Preglednica 8: Seznam intervjuvanih akterjev
ID
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13

Akter
Kmet
Direktor krajinskega parka
Regionalni planer
Predsednik krajevne skupnosti 1
Predsednik krajevne skupnosti 2
Profesor geografije na srednji šoli
Visokošolski učitelj geografije
Predsednik kulturnega društva
Prostorski načrtovalec
Svetovalec za kulturno dediščino
Svetovalec na SKZG
Svetovalec za varstvo narave
Mladi kmet

Spol
M
M
M
M
M
M
M
Ž
Ž
M
M
M
Ž

Udeležen v zaznanem konfliktu
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da (kot ustanova)
Da (kot ustanova)
Ne
Ne

Intervjuvancem smo postavili šest vprašanj:
1. Kako bi vi označili oziroma opisali konflikt?
2. Ste bili sami vključeni v konflikt? Prosim, opišite svojo vlogo, področje konflikta in rezultat.
3. Kako vidite konflikte v prostoru – na podeželju slovenske Istre?
4. Običajno konfliktu pripisujemo negativne značilnosti. Katere značilnosti konflikta so
pomembne za vas?
5. Katere pozitivne lastnosti bi lahko pripisali konfliktu? Jih lahko podkrepite s primeri? Ali je
zaradi konflikta zdaj kaj lažje, je kakšen postopek hitrejši, enostavnejši, ste se kaj novega
naučili (kaj pozitivnega)?
6. Bi bilo mogoče konflikte na podeželju slovenske Istre zmanjšati oziroma se jim izogniti?

Z metodo intervjuja smo poskušali odpraviti pomanjkljivosti večinoma kvantitativnih metod,
ki smo jih uporabljali za proučevanje konfliktov interesov in sprememb rabe tal. Z intervjuji
smo lahko pridobili nekoliko subjektivnejši pogled na konflikte v občini Izola s strani
posameznih akterjev. Njihovi odgovori so bili v pomoč tudi pri utemeljitvi uporabnosti
računalniške igre oziroma nujnosti izobraževanja o prostorskem načrtovanju v šolah.

3.8 Izdelava interaktivnih prostorskih scenarijev
Igre imajo lahko različno zgradbo: lahko so linearne ali nelinearne (Slika 20). Pri linearnih
igralci začnejo na začetku in nato odkrivajo različne dogodke v igri, ki se vedno odvijajo po
enakem vrstnem redu. Vsi igralci igrajo enako igro, vidijo enake dogodke in pridejo do
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enakega konca. V nelinearni igri pa ima igralec možnost izbire. Izbira je podobna vožnji
vlaka, kjer igralec lahko izbira smer vlaka, in s tem njegovo končno destinacijo, po vnaprej
določenih progah med vozlišči (točkami, kjer je potrebno sprejeti odločitev). Povezave
oziroma poti med točkami vnaprej določi izdelovalec igre, igralec odloča le, katero izmed
ponujenih poti bo izbral (Reeves, 2009, str. 79). Igra, ki smo jo izdelali, ima podobno zgradbo
kot jo prikazuje primer na Sliki 20b. Prikaz zgradbe izdelane igre je na Sliki 21.
Slika 20: Prikaz (a) linearne zgradbe igre in (b) nelinearne zgradbe igre z več konci

Vir: prirejeno po Reeve, 2009, str. 78 in 81.

Vsak bel kvadrat na Sliki 21 prikazuje eno točko v igri, kjer je potrebno sprejeti odločitev.
Število možnih odločitev je razvidno iz števila puščic, ki iz kvadrata vodijo k drugim
kvadratom. Igralec med igro te možne odločitve vidi kot modro pobarvane besede, na katere
je možno klikniti (Slika 22). Igra se vedno začne s shematiziranim prikazom pokrajine, prikaz
pokrajine na koncu igre pa je odvisen od zaporedja sprejetih odločitev. Igra ima zato 36
možnih koncev (prikazov videza pokrajine), ki so navedeni v Prilogi 7.
Igra je bila izdelana v programu Twine 2.1.3. (Twine, 2017) in je v zapisu .html. Za igranje ne
potrebujemo posebnega programa, le brskalnik. Lahko jo naložimo na spletno stran in
uporabljamo na osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Datoteka z igro je
priložena na CD-ju (Priloga 6).
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Slika 21: Prikaz zgradbe igre v programu Twine

Opomba: Rdeče obrobljeni kvadrat označuje eno izmed točk, kjer je potrebno sprejeti odločitev. Videz te točke v
igri je prikazan na Sliki 22.

Slika 22: Prikaz ene izmed točk v igri, kjer je potrebno sprejeti odločitev.
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3.8.1 Preizkus igre
Preizkus igre (angl. playtest) smo izvedli dvakrat, in sicer v novembru 2017. Uporabili smo
dinamično preizkušanje, kjer igro postopoma dopolnjujemo glede na ugotovitve oziroma
povratne informacije s preizkušanj (Slika 23). Končni uporabniki igre naj bi bili učitelji
geografije, zato smo preizkus izvedli najprej s študenti geografije. Prvič je bila igra
preizkušena s 14 študenti geografije druge stopnje magistrskega študija, drugič pa z 48
študenti geografije prve stopnje dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani. Namen preizkusa je bilo ugotoviti, ali je igra razumljiva, ter na podlagi opažanj in
pripomb uporabnikov odpraviti morebitne nejasnosti oziroma napake. Študenti so imeli 10
minut časa za igro, nato smo jim zastavili spodnjih sedem vprašanj. Pri izbiri teh vprašanj smo
si pomagali z vprašanji v Prilogi 8 (Fullerton, 2008, str. 263).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ali je razumljivo, kaj je naloga igralca?
Bi igro igrali še enkrat? Zakaj? Zakaj ne?
Kaj je dolgočasno? Kaj je zanimivo?
Ste našli kakšno skrito napako? Kaj nelogičnega?
Zakaj ima naslov PodeŽELJE?
V kakšnem vrstnem redu ste sprejemali tri odločitve?
Kaj je konflikt interesov na podeželju?

Slika 23: Model snovanja igre

Vir: prirejeno po Wagner, Wernbacher, 2013.

Po izvedbi prvega preizkusa smo igro dopolnili in popravili glede na pripombe študentov.
Nato smo preizkus dopolnjene igre ponovili še z 48 študenti prvega letnika dodiplomskega
študija geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaradi števila računalnikov, ki
smo jih imeli na voljo, so bili študenti pri drugem preizkusu razdeljeni v tri skupine, v vsaki je
bilo 16 študentov. Zastavili smo jim enaka vprašanja, v nasprotju s prvim preizkusom pa smo
beležili tudi njihov končni rezultat v igri (sprejete odločitve, količina porabljenega denarja in
zadovoljstvo posameznih akterjev). Izvoz rezultata je bil opravljen samodejno na koncu vsake
igre.
V idealnih razmerah naj bi igro preizkušali ljudje, ki je niso še nikoli videli, saj opazijo stvari,
ki se avtorju igre zdijo že samoumevne, opazijo pa tudi težave z navodili in imajo lahko dobre
pripombe glede izgleda igre in njene uporabe (Schell, 2008, str. 392). Vsi študenti so igro v
času preizkušanja videli prvič.
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3.8.1.1 Prvi preizkus s študenti geografije (druga stopnja magistrskega študija)
Ugotovili smo, da v igri manjkajo navodila za uporabo. Študenti so zato na začetku imeli
težave, saj niso razumeli, da je potrebno klikati na modro obarvane besede.
Splošno mnenje študentov je bilo, da bi igro igrali še enkrat, ker bi poskušali izbrati drugačne
odločitve. En študent igre ne bi igral ponovno, ker je menil, da bi sprejel enake odločitve, kot
jih je prvič.
Študentom je bil zanimiv model pokrajine v igri ter to, da so na koncu videli razliko med
pokrajino na začetku in pokrajino po sprejetih odločitvah. Nezanimivo se jim je zdelo ozadje
igre, ker je belo in zato malo dolgočasno. Všeč jim je bilo, da je igra kratka. Zdelo se jim je
tudi, da je narisana (shematizirana) pokrajina boljša od fotografij.
Pri igranju so odkrili, da klik na gumb »nazaj« v brskalniku ne pomeni, da se vrneš na prejšnji
korak, ampak da se vrneš na prejšnjo spletno stran. Puščice, ki je v igri namenjena za vrnitev
na prejšnji korak, pa niso opazili, ker je zelo svetlo sive barve. Znesek, ki je prikazan nad
dnevnim redom, se jim je zdel težko berljiv, zato so predlagali, da se tisočice v številu loči s
pikami ali presledki.
Razumeli so, zakaj ima igra naslov PodeŽELJE in da se beseda »želje« v njem nanaša na želje
akterjev, ki so na podeželju. Igri ne bi dali drugačnega naslova.
Odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, so v igri zapisane v naslednjem vrstnem redu:
 Gradnja nove ceste,
 Sprememba prostorskega plana,
 Gradnja igrišča za golf.
Vrstni red izbire odločitev ni vnaprej določen, vpliva pa na to, katere ukrepe lahko izvedeš v
nadaljevanju. Če najprej sprejmeš odločitev glede igrišča za golf, lahko tam porabiš skoraj ves
denar in ga zato zmanjka za izvedbo ukrepov pri drugih odločitvah. Skoraj vsi študenti so
odločitve sprejemali po vrsti, kot so v zgoraj zapisanem vrstnem redu. En študent pa je najprej
pogledal vse možnosti in se nato odločil o vrstnem redu.
Pri opisovanju konflikta interesov na podeželju so uporabljali besede, ki so uporabljene v igri
(tj. ljudje imajo različne želje).
Na koncu so predlagali še nekaj dopolnitev igre:
 na koncu bi radi videli vse možne kombinacije rešitev, ker jih zanima izgled
pokrajine, če bi sprejeli drugačne odločitve,
 želeli so si animacij oziroma videov, da bi bila igra zanimivejša,
 podatek o količini razpoložljivega denarja so želeli videti povsod, ne samo, kadar je
prikazan dnevni red,
 rezultate igre bi lahko shranjevali v datoteko za kasnejšo analizo.
Igro smo glede na prejete komentarje in predloge popravili oziroma dopolnili. Dodali smo
navodila na začetku, kjer je navedeno, da se odločitve v igri sprejemajo s klikom na modro
obarvane besede. Sivo puščico za vračanje na prejšnji korak smo onemogočili in v navodila
na začetku napisali, da je pred vsako odločitvijo potrebno dobro premisliti, saj vračanje na
prejšnji korak ni možno. Možno je pa zmeraj začeti znova z osvežitvijo spletne strani.
Podatek o količini razpoložljivega denarja smo dodali na vse dele igre, kjer se sprejema
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odločitve, v zneske pa smo dodali decimalne pike za ločevanje tisočic in lažje branje. Na
konec igre smo dodali možnost ogleda vseh 36 kombinacij odločitev s pripadajočo risbo
pokrajine. Za potrebe izvedbe drugega preizkusa smo v igro dodali možnost samodejnega
shranjevanja rezultatov v besedilno (.txt) datoteko. Zaradi časovne zahtevnosti izvedbe nismo
upoštevali predloga o animacijah, prav tako nismo izboljševali grafične podobe igre.
3.8.1.2 Drugi preizkus s študenti geografije (prva stopnja dodiplomskega študija)
Ugotovili smo, da so navodila za uporabo še vedno pomanjkljiva, saj so nekateri študenti
imeli težave pri razumevanju. Mislili so, da morajo sprejeti samo eno od treh odločitev, ki je
na dnevnem redu in ne vseh treh. Kljub temu da smo navodila po prvem preizkusu dopolnili z
razlago, da se ne da vračati nazaj na že sprejete odločitve, so to študentje vseeno poskušali in
klikali na gumb »nazaj« v brskalniku. Nekaterim ni bilo jasno, kaj morajo vpisati v okence, ki
se pojavi na začetku in kamor je potrebno vpisati trenutno leto.
Podobno kot pri prvem preizkusu, bi tudi študenti, ki so sodelovali v drugem preizkusu, igro
igrali še enkrat, ker bi poskušali izbrati drugačne odločitve. Tudi tu je nekaj študentov bilo
mnenja, da svojih odločitev ne bi spreminjali in igre zato ne bi igrali ponovno. Ko smo jim
zastavljali vprašanja, niso izrecno omenili, da jih to zanima, na koncu pa je nekaj študentov
vseeno vprašalo, ali obstaja kombinacija odločitev, pri kateri so vsi akterji zadovoljni.
V igri se jim je zdel zanimiv model pokrajine in različne možnosti, ki so na voljo ter to, da
lahko vidiš različne rezultate odločitev. Enemu študentu se je zdelo zanimivo, da je v igri
eden od akterjev župan, ni pa volivcev (nekdo drug je to komentiral s tem, da župan
predstavlja volivce, ker so ga izvolili), drug študent pa je bil navdušen nad tem, da vsi akterji
preživijo.
Študenti pri vprašanju, ali so odkrili kakšno skrito napako oziroma kaj nelogičnega, niso
podali nobenega odgovora. Je pa iz kasnejših pogovorov in opazovanja med uporabo igre bilo
razvidno, da so se želeli vrniti na prejšnji korak s klikom na gumb »nazaj« v brskalniku in
namesto na prejšnjem koraku pristali spet na začetku. Imeli so tudi težave, ker so se poskušali
vračati na že sprejete odločitve in zato v nadaljevanju niso mogli dostopati do gumba, s
katerim se izpiše povzetek odločitev. Enemu študentu se je zdel čuden prikaz stare ceste
(Slika 54a).
Razumeli so, zakaj ima igra naslov PodeŽELJE: ker je to igra o različnih željah na podeželju,
ker ne moreš ustreči vsem ljudem, ker prikazuje želje ljudi, ker prikazuje, kaj si želiš
spremeniti, ker prikazuje preplet interesov. Igri ne bi dali drugačnega naslova.
Odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, so v igri zapisane v naslednjem vrstnem redu:
 Gradnja nove ceste,
 Sprememba prostorskega plana,
 Gradnja igrišča za golf.
Vrstni red izbire odločitev ni vnaprej določen, vpliva pa na to, katere ukrepe lahko izvedeš v
nadaljevanju. Če najprej sprejmeš odločitev glede igrišča za golf, lahko tam porabiš skoraj ves
denar in ga zato zmanjka za izvedbo ukrepov pri drugih odločitvah. Skoraj vsi študenti so
odločitve sprejemali po vrsti, kot so v zgoraj zapisanem vrstnem redu. V eni skupini 16
študentov pa so skoraj vsi najprej začeli pri odločitvi »Sprememba prostorskega plana«.
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Pri vprašanju »Kaj je konflikt interesov?« so študenti iz prve skupine (prvih 16 študentov)
uporabljali besede iz igre (ljudje imajo različne želje, interese), naslednji dve skupini pa sta
konflikt opisovali malce drugače: konflikt interesov nastane, ko vsak hoče nekaj drugega, ima
svoje prioritete oziroma mnenja.
Na koncu so podali tudi nekaj predlogov za dopolnitev in izboljšavo igre.
 Količina denarja naj se osveži takoj, ko se denar porabi za izvedbo ukrepa.
 V igri naj bo na koncu prikazana optimalna rešitev.
 Prikazane naj bodo odločitve igralca, da bi jih lahko primerjali med seboj oziroma z
zgoraj omenjeno optimalno rešitvijo.
 Izgradnja igrišča za golf bi lahko pomenila določen prihodek (denar bi se vrnil nazaj
na račun).
 Študenti so se, če jim je na koncu ostalo še kaj denarja, vračali na že sprejete
odločitve, ker so jih želeli spremeniti. Iz tega opažanja je nastal predlog, da bi
preostali denar lahko porabili kako drugače oziroma si premislili in ga prerazporedili
drugače.
Na podlagi prejetih pripomb in opažanj smo igro ponovno dopolnili. Dopolnili smo navodila,
da je potrebno sprejeti tri odločitve, ki so na dnevnem redu (odločitev o gradnji ceste, o
spremembi prostorskega plana in o gradnji igrišča za golf). Pri treh predlogih, ki so na
dnevnem redu, smo igro dopolnili tako, da se možnost odločanja o predlogu zaklene, ko
igralec sprejme odločitev. Tako se igralec ne more vrniti nazaj in spreminjati odločitve.
Vračanje nazaj je namreč povzročalo težave, saj se v tem primeru v igri ni prikazala možnost
prikaza povzetka odločitev in igralec ni mogel nadaljevati. Dodali smo tudi možnost prikaza
vseh odločitev in primerjave rezultatov, ki jih je dosegel igralec, z rezultati, ki so jih dosegli
študenti v tem drugem preizkusu. Igralec ne more primerjati svojih odgovorov v igri s svojimi
dejanskimi sošolci (»v živo«), lahko pa jih primerja s skupino študentov, ki so igro igrali pred
njim.
Pripombe glede osveževanja stanja računa nismo upoštevali, ker se stanje že osveži po izbiri
vsakega ukrepa. Upoštevali nismo tudi predloga za prikaz optimalne rešitve. Optimalnost
rešitve je zelo odvisna od cilja, ki ga igralec želi doseči, zato optimalna rešitev ni samo ena,
ampak jih obstaja več. Prav tako nismo upoštevali predloga, da bi gradnja igrišča za golf
lahko predstavljala prihodek in predloga o prerazporejanju preostalih finančnih sredstev.
Pripombi presegata namen igre, bi pa takšna dopolnitev lahko bila del morebitne nadgradnje.

3.9 Infografike
Disertacija vsebuje veliko grafičnih prikazov. Izdelani so bili s programom Corel Draw.
Nekateri prikazi so v obliki infografik. Infografika je »predstavitev podatkov in informacij z
različnimi grafičnimi elementi. To je izraz za smiselno urejen skupek ilustracij in grafikonov,
ki ponazarjajo uporabnikom, kar bi bilo drugače težko ali nemogoče prikazati samo z
besedilom. Infografike omogočajo, da z grafičnimi elementi naredimo razumljive in zanimive
za širši krog uporabnikov tudi težje razumljive, lahko tudi suhoparne podatke« (Božič Verbič,
Steervoorden, 2011, str. 50). Z infografikami smo poskušali predstaviti nekatere težje
razumljive pojave in procese (na primer povezave med opredelitvami podeželja,
parameterizacijo agentnega modela, časovnico dogodkov, ki so povezani s konflikti na
podeželju občine Izola, gonilne sile med letoma 1950 in 2016).
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4 Rezultati
4.1 Analiza obstoječih opredelitev podeželja
Podeželje je nedorečen pojem - »mamljivo preprost in obenem živce parajoče nedoločljiv«
(Rowles, 1988, str. 115). Pri obstoječih opredelitvah ni enotnosti niti pri najosnovnejši
opredelitvi njegove oblike. V 27 opredelitvah (Slika 24) je bilo podeželje opredeljeno z
besedami: območje, kraj, prostor, ideja, kulturna pokrajina, predel, mreža, hibrid, miselna
kategorija, socialni konstrukt, koncepti, besede in simboli. Ne le oblika, tudi druge sestavine
(besede) pojma podeželje so nedorečene. V opredelitvah se uporabljajo raznovrstne besede, ki
se pojavljajo v različnih kombinacijah. Veliko število opredelitev podeželja in velika pestrost
besed, ki so uporabljene v teh opredelitvah, kažejo, kako težko je opredeliti mejo podeželja
kot sistema.
Če narišemo povezave med besedami, ki se skupaj pojavljajo v istih opredelitvah, je razvidna
velika kompleksnost pojma »podeželje«. Povezave med besedami so lahko močne, šibke ali
pa ne obstajajo. Močne povezave razkrivajo besede, ki sestavljajo najpogostejše opredelitve
podeželja. Iz močnih povezav lahko sestavimo tri trikotnike:
 kmetijska in gozdarska funkcija – območje – gospodarske značilnosti prebivalcev,
 kmetijska in gozdarska funkcija – gospodarske značilnosti prebivalcev – videz,
 kmetijska in gozdarska funkcija – velikost naselij – gostota prebivalcev.
Vsi trije trikotniki imajo eno skupno oglišče: kmetijska in gozdarska funkcija. To je pojem, ki
se, poleg števila prebivalcev, najpogosteje uporablja v opredelitvah podeželja. Prva dva
trikotnika pa imata skupno stranico (dve oglišči), ki jo opredeljujeta pojma kmetijska in
gozdarska funkcija ter gospodarske značilnosti prebivalcev. Povezava med tema dvema
pojmoma je najmočnejša. Oba pojma se skupaj pojavljata v petih različnih opredelitvah
podeželja. Trije trikotniki podeželskih opredelitev nakazujejo, da imajo opredelitve podeželja
nekatere skupne značilnosti (skupna oglišča, stranice), dodani pa so jim še drugi elementi, ki
so bili pomembni za namen, za katerega je bila izdelana opredelitev. Kažejo pa tudi, da je
podeželje najpogosteje opredeljeno s pojmi, ki jih lahko štejemo in vidimo (prebivalci,
naselja, funkcije, videz). Takšno podeželje, kot ga vidimo in ustvarjamo (materialni prostor;
angl. rural localities), predstavlja eno oglišče v Halfacreejevem (2006) trizložnem modelu
podeželja.
Kompleksnost pojmu podeželje daje veliko število šibkih povezav med raznovrstnimi
besedami. Povezujejo besede, ki so se skupaj pojavile v isti opredelitvi le enkrat ali dvakrat.
Zaradi velikega števila opredelitev pa je teh povezav veliko, še posebno tistih najšibkejših,
kjer je med besedama le enkratna povezava. Veliko število šibkih povezav ustvarijo
opredelitve, kot je na primer opredelitev v Geografskem terminološkem slovarju (2005) ali
Leksikonu geografije podeželja (Kladnik, 1999). Malo je opredelitev, ki so kratke in jedrnate,
kot je tista v SSKJ14.

14

Podeželje je »področje zunaj večjih mest« (SSKJ, 2016).
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Slika 24: Opredelitve podeželja so sestavljene iz različnih pojmov.

Opomba: uporabljene opredelitve so v Prilogi 1.

Med vsemi povezavami so tudi neobstoječe (nevidne) povezave, ki ustvarjajo še večjo
kompleksnost podeželja. V opredelitvah jih ni, ker jih je težko proučevati (so na primer
nemerljive), ker je njihovo proučevanje dolgotrajno (na primer procesi, ki potekajo dlje časa),
ker jih ne razumemo (na primer odnosov med akterji) ali pa še ne poznamo. Slika 24
prikazuje tudi, da vse besede niso povezane med sabo, nekatere niso povezane celo z nobeno
(na primer »miselna kategorija«). Če namesto posameznih besed opazujemo skupine,
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ugotovimo podobno – nekatere skupine imajo več povezav kot druge, med nekaterimi pa ni
povezav. Besede iz skupine »Dinamičnost« se ne pojavljajo skupaj z besedami iz skupin
»Naselja«, »Dostopnost« in »Je izven …«. Povezav med temi skupinami ni, ker dinamičnih
procesov ne moremo omejiti le na območje naselja; meje sistemov redko sovpadajo z
administrativnimi mejami ali mejami raziskovalnih področij (Meadows, 2009, str. 98). Iz
vsega navedenega lahko vidimo, da ni ene same, dokončne opredelitve, ki bi bila uporabna
povsod.

4.2 Opredelitve podeželja, ki so jih zarisali prebivalci občine Izola
Vsak prebivalec je mejo zarisal malo drugače, a vseeno lahko med narisanimi mejami
najdemo določene skupne značilnosti in jih zato lahko razdelimo v dve skupini - na mejo po
obvoznici in na mejo po zgornjem robu amfiteatra.
4.2.1 Meja med mestom in podeželjem po obvoznici
Z uporabo metode spoznavnih zemljevidov smo ugotovili, da je obvoznica po mnenju
občanov občine Izola zelo izrazita meja, ki jo je narisal vsaj eden od vprašanih iz vsakega
naselja občine Izola. Skupaj je mejo po obvoznici narisalo 68 % vseh vprašanih (17
anketirancev).
Anketirance, ki so risali mejo po obvoznici, lahko razdelimo v dve skupini, glede na to, ali so
na zahodu (na odcepu za Izolo) nadaljevali z risanjem po cesti proti Strunjanu ali so zavili
proti severu in omejili mesto glede na gostoto pozidave. Z nadaljevanjem po cesti so vključili
v mestno območje tudi krajinski park Strunjan, z zavojem proti severu pa so krajinski park
izločili in ga priključili podeželju. Na vzhodu takega razhajanja ni bilo, čeprav je tam tudi
cestni odcep proti bolnišnici. Izmed tistih, ki so mejo narisali po obvoznici, sta bolnišnico v
severovzhodnem delu občine vštela v mesto le dva anketiranca. Po registru prostorskih enot je
bolnišnica del naselja Izola, čeprav bi iz njenega naslova (Polje 40) lahko sklepali drugače.
Na izločitev območja bolnišnice iz območja mesta sta verjetno vplivala tudi relief in raba tal.
Bolnišnica je na nadmorski višini okoli 120 m in se po tem razlikuje od obalne ravnice, kjer je
mesto Izola. Območje ni gosto poseljeno, prevladujejo nasadi vinske trte. Prostorski plan
občine Izola uvršča območje bolnišnice v ureditveno območje naselja Izola (Slika 4a). Glede
na prevladujoče mnenje, da je območje podeželsko, čeprav ga prostorski dokumenti
opredeljujejo kot mestno, bi tu lahko pričakovali konflikte v rabi tal. To nakazuje že sprejetje
začasnih ukrepov za zavarovanje prostora (Odlok o začasnih ukrepih za varovanje ..., 2013,
str. 18) z namenom preprečitve »... utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske
ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene
izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne
koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, ob tem pa se v območju omogoči
možnost izvajanja posameznih del« (Slika 26). Na tem območju so prepovedane gradnje,
zasaditev trajnih nasadov in parcelacije (Odlok o začasnih ukrepih za varovanje ..., 2013).
Južno od območja bolnišnice je v obdobju 2004–2015 potekala gradnja hitre ceste, ki je s
predorom Markovec povezala Koper in Izolo (Hitra cesta …, 2016; Slika 26). Anketiranje z
metodo spoznavnega zemljevida smo izvajali v letu 2013. Ceste imajo velik vpliv na
dojemanje meje. Eden od anketirancev je povedal, da se mu zdi, da Šared zdaj ni mesto, ko pa
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bo zgrajena slemenska cesta Jagodje–Šared, bo postal del mesta. Tudi zato predvidevamo, da
bo novozgrajena hitra cesta postala nova meja med mestom in podeželjem. Meja se bo
verjetno premaknila južneje in proč od obale ter bo podobna meji, ki so jo nekateri risali na
zahodu.
4.2.2 Meja med mestom in podeželjem po zgornjem robu amfiteatra
Polkrožni del občine Izola, ki se dviguje od morja do vrha gričevnatih pobočij na jugu, je
zaradi oblike dobil ime amfiteater (Gabrijelčič, 1988). Anketiranci, ki niso narisali meje po
obvoznici, so jo potegnili po slemenu ali po njegovem severnem pobočju in s tem zarisali
mejo območja, za katerega se v občinskih prostorskih dokumentih uporablja izraz
»amfiteater«. Anketiranci tukaj ne soglašajo tako prepričljivo kot pri meji po obvoznici.
Vseeno pa lahko najdemo med zarisanimi črtami nekatere skupne poteze. Na vzhodu so mejo
največkrat potegnili po slemenu ali tik pod njim, na zahodni strani pa po slemenski cesti, kjer
je v pripravi gradnja povezovalne ceste Jagodje–Šared. Obratno kot pri meji po obvoznici
anketiranci bolj soglašajo glede meje na vzhodu, na zahodu pa prihaja do večjih razlik (zračna
razdalja med posameznimi zarisanimi črtami na zahodu je tudi več kot dva kilometra).
Območje amfiteatra je močno zavarovano: na državni ravni kot izjemna krajina (Hudoklin in
sod., 2005), na lokalni ravni pa kot kulturna krajina (Register nepremične kulturne dediščine,
2015). Na območju kulturne krajine se »... varujejo vse naravne in antropogene značilnosti
pred posegi, ki bi negativno vplivali na nadaljnjo degradacijo ambientalno-krajinske podobe
naravnega amfiteatra. Novogradnje so prepovedane, možni so omejeni nujni posegi za
kmetijsko rabo s predhodnim soglasjem pristojne službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine, v kolikor ne degradirajo kulturne podobe amfiteatra. Območje na slemenu je
nezazidljivo« (Križan, 1995, str. 27). Pobočje je prepredeno s hudourniškimi grapami, v
vodoravni smeri pa s tradicionalnimi obdelovalnimi terasami (Križan, 1995).
Območje, ki se dviga od obvoznice proti slemenu na jugu, je po prostorskem planu občine
Izola izven ureditvenega območja naselja Izola (Slika 4a). Podobno kot pri območju
bolnišnice je tudi tu kar nekaj anketirancev mnenja, da je območje mestno, čeprav ga
prostorski dokumenti opredeljujejo kot podeželsko. Ureja se z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za podeželje (1989). Zato ni nepričakovano, da v strokovnih podlagah
varstva naravne in kulturne dediščine ugotavljajo, da se tu pojavljajo prostorsko
nesprejemljivi objekti in infrastrukturne povezave (Križan, 1995). Zaradi neskladij v
dojemanju okolja lahko tudi na pobočjih amfiteatra pričakujemo konflikte v rabi tal.
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Slika 25: Zarisane meje med mestom in podeželjem (a; N=25) in seštevek vseh odgovorov (b)

Slika 26: Predlagana meja med mestom in podeželjem v občini Izola
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4.2.3 Določitev meje med mestom in podeželjem
Marušič (2002) se je spraševal, kje naj prostorski načrtovalec potegne mejo, ko dobi v roke
množico črt, ki so jih ljudje zarisali na zemljevid. Tam, kjer je črto narisalo največ ljudi? Če
bi upoštevali najpogosteje začrtano mejo, bi v občini Izola lahko rekli, da je meja med
mestom in podeželjem obvoznica. To se ujema z občinskimi prostorskimi dokumenti in
opredelitvijo podeželja, kot jo razumejo prostorski načrtovalci (SPRS, 2004, str. 10):
»Podeželje je območje zunaj urbanih območij.« S potegom črte na zemljevidu so ljudje
občino razdelili na dve območji. Seštevek vseh območij nam pokaže, koliko anketirancev
soglaša, da je območje severno/južno od narisane črte mestno/podeželsko. Južno od
najjužneje zarisanih črt je območje, za katerega se vsi anketiranci strinjajo, da je podeželsko.
Na Sliki 26 je to območje označeno s črko B. Na enak način dobimo območje, za katerega vsi
mislijo, da ni podeželsko, oziroma da je mestno. Na Sliki 26 je označeno s črko A. Glede na
njihove predstave domnevamo, da je meja med mestom in podeželjem tako nekje med
območjema A in B. Takšne vmesne prostore med podeželjem in mestom so Turk Niskač in
sod. (2010, str. 10) poimenovali »dvakratno obrobje«: hkrati so obrobje podeželja in mesta.
Prav zaradi neopredeljenosti so zanimivi za najrazličnejše dejavnosti in uporabnike, v
slovenski prostorski praksi pa se v njih pojavljajo vprašljivi posegi v prostor, povezani z
močnimi interesi in šibko prostorsko zakonodajo (Simoneti, 2000).
Če sklepamo samo na podlagi odgovorov anketirancev, se pomisleki o ločitvi med mestom in
podeželjem pojavijo šele tik pred obvoznico. Po prečkanju obvoznice pa hitro pridemo do
črte, kjer kar 80 % vprašanih soglaša z razmejitvijo (Slika 26). Če za mejo izberemo črto, kjer
dosežemo 80 % soglasje vprašanih, se precej približamo meji, ki sta jo določila Perpar in
Kovačič (2002; Slika 4c). Podeželsko območje v tem primeru vključuje šest naselij v celoti
(Korte, Cetore, Malija, Nožed, Šared, Baredi) ter dele naselij Jagodje, Dobrava in Izola.
Obsega 72,3 % površja občine. Kot »mestno« so poleg mesta Izola opredeljeni tudi območje
bolnišnice, Krajinski park Strunjan in vznožje pobočja amfiteatra. Podeželsko je tudi območje
južno od bolnišnice, kjer je v času anketiranja potekala gradnja hitre ceste. Cesta je bila
dokončana leta 2015 (Hitra cesta …, 2016) in bo verjetno postala nova meja med mestom in
podeželjem.

4.3 Spreminjanje funkcij podeželja
Osredotočili smo se na spreminjanje treh funkcij, ki prevladujejo na slovenskem podeželju
(Klemenčič, 2006) in na podeželju občine Izola: kmetijstvo, turizem in rekreacija ter varstvo
kulturne pokrajine.
4.3.1 Kmetijska funkcija
V občini Izola ima GERK-e 549 kmetijskih gospodarstev (Slika 28). Med njimi prevladujejo
majhni samooskrbni kmetje z manj kot tremi hektari obdelovalnih zemljišč. Kmetijska
zemljišča v občini Izola zavzemajo 58 % površine občine, polovico teh zemljišč pa
predstavljajo trajni nasadi, med katerimi prevladujejo vinogradi in oljčniki (Slika 29a).
Z analizo rabe tal med letoma 1818 in 2012 je bilo ugotovljeno, da se je površina trajnih
nasadov v občini Izola v skoraj 200-letnem obdobju zmanjšala za 648 ha (Slika 29c in Slika
27). Na račun pozidave je bilo izgubljenih 295 ha, zaradi ogozdovanja 211 ha, zaradi
ozelenjevanja 123 ha, zaradi njiv pa 47 ha trajnih nasadov. Z zmanjševanjem trajnih nasadov
je povezano tudi opuščanje obdelovalnih teras (Slika 29b). Opuščene obdelovalne terase
63

zavzemajo 128 ha, kar je približno enaka površina, kot jo pokrivajo njive, oziroma 11 %
površine gozdov. Površina teras v uporabi je 697 ha.
Slika 27: Spreminjanje površine kategorij rabe tal v občini Izola med letoma 1818 in 2012

Vir podatkov: Grafični podatki RABA, 2002; Grafični podatki RABA, 2012; Franciscejski …, 1818.
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Slika 28: Povezava KMG-MID s centroidi GERK-ov in izračun zračne razdalje med njimi
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V obdobju 16. 10. 2013–15. 10. 2014 so upravičenci v občini Izola prejeli 275.515,32 EUR
sredstev iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (Prejemniki …, 2016; Slika
30). Največ prejetih sredstev je bilo iz ukrepov druge osi Programa razvoja podeželja (51 %;
ukrepi 211, 212, 214). Ukrepi iz prve osi so predstavljali 4 odstotke (ukrep 121 in 132),
preostali ukrepi pa 45 odstotkov vseh prejetih sredstev. Največ sredstev je bilo iz ukrepa 214
– kmetijsko okoljska plačila, približno 20.000 EUR manj pa je bilo prejetih sredstev iz
podpornih ukrepov v vinskem sektorju. Občina v tem obdobju ni prejela sredstev iz ukrepov
tretje osi Programa razvoja podeželja, jih je pa zelo verjetno prejela v ostalih letih tega
programskega obdobja, zato Slika 33 lahko prikazuje popačeno razmerje med tremi
funkcijami. Podatki o prejetih sredstvih se nanašajo le na eno leto v programskem obdobju in
ne na celotno programsko obdobje. Za natančnejšo analizo bi bilo potrebno analizirati podatke
za daljše časovno obdobje, oziroma poglobljeno analizirati vsak ukrep.
Med ukrepi, iz katerih je občina pridobila sredstva, sta bila tudi ukrepa 211 in 212, za
kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki. Ukrep 211 je bil namenjen območjem, ki so
gorska, ukrep 212 pa območjem, ki niso gorska. Gorska območja so bila določena na podlagi
povprečne nadmorske višine (najmanj 700 m) ali naklona (najmanj 20 %) ali obojega hkrati
(območje, ki ima hkrati povprečno nadmorsko višino 500 m in naklon vsaj 15 %; Priloga …,
2007b). Na podlagi teh meril (naklona) se je tudi občina Izola uvrščala med gorska območja,
čeprav jo sestavlja flišnato gričevje.
Občina je prejemala tudi sredstva iz sheme šolskega sadja in zelenjave. Vanjo sta bili
vključeni dve izolski osnovni šoli. Shema je spodbujala nakup sadja in zelenjave pri lokalnih
pridelovalcih (Izvajanje SŠSZ …, 2016), s čimer se spodbuja tudi kmetijsko pridelavo in s
tem ohranjanje kulturne pokrajine.
Slika 29: Prikaz gradnikov kmetijske proizvodnje na podeželju občine Izola
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Slika 30: Prejeta sredstva Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (16. 10. 2013–
15. 10. 2014)
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Vir podatkov: Prejemniki …, 2016. Razlaga okrajšav: PRP214 – kmetijsko okoljska plačila, III6 – podporni
ukrepi v vinskem sektorju , PRP211 – plačila kmetom zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih (OMD), I1
– shema enotnega plačila; PRP121 – naložbe v kmetijska gospodarstva, III3 – shema šolskega sadja in zelenjave,
PRP132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane, PRP212 – plačila kmetom na
območjih z omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja (OMD).

4.3.2 Okoljsko-varstvena funkcija
V občini Izola je z različnimi režimi varovanja zavarovanih 63 % občine. Največje območje
(16 km2) predstavlja pet območij kulturne krajine: kulturna krajina Izolski amfiteater, kulturna
krajina Cetore-Korte, kulturna krajina Koštrlag, kulturna krajina Strunjanska dolina in majhen
del kulturne krajine Sveti Peter-Padna-Nova vas. V vseh petih kulturnih krajinah so
obdelovalne terase pomemben prepoznavni element (Slika 31), a vseeno prihaja do njihovega
opuščanja. Do opuščanja prihaja tudi na območju izjemne krajine (Slika 31).
Preglednica 9: Zavarovana območja kulturne krajine v občini Izola
Ime kulturne krajine
Kulturna krajina
Izolski amfiteater
Kulturna krajina
Cetore-Korte

Opis enote dediščine in njena evidenčna številka dediščine (EŠD)
Največje območje v Sloveniji s pretežno dobro ohranjenimi obdelovalnimi terasami,
ki so tudi topografsko smiselna organizacija prostorske rabe. (EŠD 9761)
Dinamično oblikovana obmorska pokrajina z globokimi dolinami in strmimi pobočji,
s strnjenimi naselji in zaselki. Uravnave so antropogeno preoblikovane v obdelovalne
terase, strmejši predeli pa so zaraščeni z gozdom. (EŠD 21627)
Kulturna krajina
Dolina zgornjega toka Strunjanskega potoka, ki je podaljšek Strunjanske doline.
Koštrlag
Ohranjene so obdelovalne terase s posameznimi razpršenimi kmetijami. (EŠD 9760)
Kulturna krajina
Antropogeno preoblikovano območje za kmetijsko namembnost. Obdelovalne terase
Strunjanska dolina
imajo podporne zidove iz lokalnega kamna. Značilna je razpršena poselitev. Tu so
tudi soline, drevored pinij, varovalni gozd in trasa opuščene železnice. Med
kmetijskimi kulturami prevladujejo oljke, trte in sadovnjaki. (EŠD 28262)
Kulturna krajina Sveti
Antropogeno preoblikovano območje za kmetijsko namembnost. Obdelovalne terase
Peter-Padna-Nova vas
imajo podporne zidove iz lokalnega kamna. Gozd ima varovalno funkcijo. Na
slemenih so strnjena naselja. Med kmetijskimi kulturami prevladujejo oljke, trte in
povrtnine. (EŠD 28602)
Vir: povzeto in prirejeno po Register nepremične …, 2015; Register nepremične …, 2014.
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Vzrokov za opuščanje obdelovalnih teras je več. Titl (1965, str. 65–66) omenja različne
škodljivce, dajatve, družbenopolitične dogodke in pomanjkanje delovne sile. Razlog je lahko
tudi uvajanje kmetijskih strojev (Ažman Momirski, Kladnik, 2009, str. 114) ter oddaljenost,
naklon in velikost parcele (Kladnik, 1990, str. 143). Eden od razlogov pa so lahko tudi
upravni postopki. Po 80. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (2011) je obnova ali ureditev
novih obdelovalnih teras zahtevna agromelioracija in za uvedbo tega postopka MKGP izda
odločbo. K vlogi za izdajo take odločbe je potrebno priložiti različne priloge (soglasje
lastnikov, ocena pričakovanih učinkov agromelioracije, lokacijska informacija, navedba virov
financiranja, popis del) in plačati upravno takso. V posameznih primerih (odvisno od lokacije
in velikosti predvidenega posega) pa je potrebno priložiti tudi okoljevarstveno dovoljenje
Agencije za okolje, presojo vplivov na okolje, mnenje Zavoda za gozdove, mnenje Zavoda za
varstvo narave, mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, mnenje za poseg v varovalni
pas ceste (Vloga za uvedbo …, 2015).
Slika 31: Prikaz opuščenih obdelovalnih teras in območij varstva kulturne krajine

4.3.3 Turistično-rekreacijska funkcija
Po podeželju občine Izola poteka 20 kolesarskih poti in pešpoti, nekatere so tudi tematske in
se navezujejo na kraje v sosednjih občinah. Med temi potmi so tudi evropska pešpot E6,
vinska cesta in pot po nekdanji trasi železnice Trst–Poreč. Poti se med sabo prekrivajo
(uporabljajo iste odseke cest), zato so določeni odseki uporabljeni večkrat (Slika 32b).
Izstopajo trije: sleme na severozahodu občine v Krajinskem parku Strunjan, sleme vzhodno
od Šareda in pot skozi naselje Korte na jugu. Z obeh slemenskih poti je razgled na morje
(Slika 32a), pot pa je speljana med nasadi oljk in vinogradi. Pot skozi Korte poteka skozi
naselje, ki je zavarovano kot kulturni spomenik. V imenih poti se uporabljajo naravne in
kulturne danosti podeželja, tj. sonce, razgled, vodni viri, oljke (Pot po soncu, Pot mimo
vodnih virov in lepih razgledov, Oljčna pot). Ob poteh so različni ponudniki prenočišč, hrane
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in pijače: vinske kleti, turistične kmetije, gostilne, pridelovalci oljčnega olja, hostel (Slika
32c).
Med marcem in majem gostilne in turistične kmetije na podeželju obiskovalcem nudijo
»fritajo« in druge jedi s sezonskimi zelišči. S projektom, poimenovanim »Erbe per ovi«
(»zelišča za jajca«), želijo gostom približati avtohtono gastronomsko ponudbo izolskega
podeželja (Tavčar, 2014), hkrati pa obujajo simbol Šavrinke, ki je v Trst hodila prodajat jajca
in zelišča, iz katerih so Tržačani nato delali »fritaje« (Zalar, 2013).
Slika 32: Prikaz gradnikov turizma in rekreacije na podeželju občine Izola

4.3.4 Spreminjanje razmerja med kmetijstvom, varstvom kulturne pokrajine in
turizmom oziroma rekreacijo na podeželju občine Izola
Za prikaz spreminjanja razmerja med tremi funkcijami smo uporabili več kazalcev, ki smo jih
razdelili v tri skupine (Preglednica 10). Deleže v stolpcu »Vrednost« smo računali glede na
površino občine (če so podatki bili ploskovni), glede na število prebivalcev (če so se podatki
nanašali na ljudi) in glede na dolžino javnih cest v občini (če so podatki bili linijski). V
stolpcu »Vrednost« je v sivih vrsticah izračunana aritmetična sredina vsake skupine kazalcev.
Vrednosti za izris trikotnega grafikona, ki so podane v oklepaju, so izračunane glede na
seštevek aritmetičnih sredin vseh treh skupin. Prikaz razmerja med temi tremi skupinami je na
Sliki 33.
Na podlagi uporabljene metode je tako mogoče izračunati, da razmerje med kmetijsko
proizvodnjo, turizmom in rekreacijo ter varstvom kulturne pokrajine ni uravnoteženo. Delež
turizma in rekreacije ter varstva kulturne pokrajine je skoraj enak (44,84 % oziroma 40,49 %),
medtem ko kmetijstvo predstavlja le 14,67 % (Slika 33). Funkcije se prepletajo, mi pa smo
posamezni kazalec uvrstili le v eno skupino, čeprav bi bil lahko hkrati v več skupinah. V
takem primeru bi se razmerje med funkcijami verjetno spremenilo. Prav tako bi razmerje bilo
drugačno, če bi imeli na voljo podatke za daljše časovno obdobje.
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Preglednica 10: Izbrani kazalci za prikaz razmerja med funkcijami
Funkcija/Kazalec
Turizem in rekreacija
dolžina kolesarskih poti,
pešpoti in tematskih poti**
% nočitev na tur. kmetijah z
nastanitvijo (2009) ***
% občine z razgledom na
morje*
Kmetijstvo
% KMG, ki ima GERK v
občini Izola***
% trajnih nasadov*

Vrednost (Vrednost za izris
Slike 33)
55,86 % (44,84 %)
116,9 %

Vir podatka

2,7 %

Uživajmo podeželje, 2015; Slovenska
Istra: poti po Slovenski Istri, 2001
Prihodi in prenočitve …, 2015

48 %

izračun iz Digitalni model …, 2013

18,28 % (14,67 %)
3,46 %

Anonimizirani …, 2014

28,7 %

Grafični podatki RABA, stanje 30. 9.
2015
Podatki LIDAR, 2015
Podatki LIDAR, 2015
Enotna podatkovna …, 2014

% obdelovalnih teras*
24,4 %
% opuščenih teras*
4,5 %
% kmetijskih zemljišč v
33,04 %
zakupu SKZG*
Varstvo kulturne pokrajine*
50,45 % (40,49 %)
% vseh zavarovanih območij
63 %
Register nepremične …, 2014
% zavarovanih območij
55,9 %
Register nepremične …, 2014
kulturne krajine
% površja, opredeljen kot
32,45 %
Izjemne krajine, 2015
izjemna krajina
* Deleži so izračunani glede na površino občine Izola (28,6 km2, Teritorialne enote …, 2015).
** Deleži so izračunani glede na dolžino javnih cest v občini Izola (131,8 km; Dolžine cest …, 2012).
*** Deleži so izračunani glede na št. prebivalcev občine na dan 1. 7. 2015 (15.881; Prebivalstvo …, 2015).

Slika 33: Razmerje med tremi funkcijami na podeželju v občini Izola

Vir: prirejeno po Holmes, 2012.

70

Identiteto pokrajine oblikuje več gradnikov, procesov in pogledov, ki se med sabo prepletajo.
Eden od gradnikov identitete podeželske pokrajine so tudi funkcije podeželja. Identiteta
prostora se neprestano oblikuje in spreminja z različnimi odnosi med njenimi sestavnimi deli
(Massey, 2004). To je t. i. »odnosni« prostor (angl. relational space), ki ga ni mogoče
enostavno razmejiti. Sestavljajo ga povezave med različnimi prostori in različnimi časovnimi
obdobji (Graham, Healey, 1999). Podeželje občine Izola z drugimi prostori in časovnimi
obdobji povezujejo različne povezave, ki nas spomnijo na neko preteklo časovno obdobje ali
drug kraj (oljčniki, vinogradi, obdelovalne terase, tradicionalne jedi, turistične brošure,
tematske poti, raba tal). Ta asociacija ustvari povezavo med dvema ali več časovnimi obdobji
ali prostori.
Z drugimi prostori so povezani oljčniki in vinogradi, obdelovalne terase, tradicionalne jedi,
turistične brošure in tematske poti. Oljke, vinsko trto, obdelovalne terase in tradicionalne jedi
povezuje Sredozemsko morje, ki omogoča, da se prebivalci Sredozemlja na kateri koli izmed
njegovih obal nikoli ne počutijo kot tujci. Povsod jih namreč spremljajo poznane jedi na
krožnikih, enaki letni časi in značilna pokrajina (Braudel, 1979 v Loumou, Giourga, 2003, str.
89). Podobne povezave so turistične brošure za obiskovalce (Paasi, 2013, str. 1212). Za
promocijo turizma se večinoma uporabljajo naravne vrednote. Ne opisujejo identitete
pokrajine, ampak njeno sliko. Opisi v brošurah niso namenjeni domačinom, ki se nahajajo v
pokrajini, ampak obiskovalcem izven te pokrajine (Paasi, 2013, str. 1212). To je še ena
potrditev, da je dojemanje pokrajine drugačno, če se nahajamo v njej ali izven nje (Relph,
1976). Obiskovalcem (pa tudi domačinom) so namenjene tematske poti. Podeželje občine
Izola je sicer ciljno območje bližnje rekreacije prebivalcev Kopra in je zaradi razpršenih
naselij in razgleda privlačno za sprehode (Jeršič, 1998, str. 39). Atributi podeželja (sonce,
razgled, oljke) so preoblikovani v nove proizvode – v tematske poti.
Z drugimi časovnimi obdobji (preteklostjo) podeželje občine Izola povezujejo tradicionalne
jedi, raba tal in obdelovalne terase. Hrana je pogosto več kot le hrana (Bessière, 1998). S
krožnikom umešanih jajc z lokalnimi sezonskimi zelišči se obiskovalcu ne ponudi le jedi,
ampak tudi zgodbo Šavrinke in preko imena projekta še istrsko narečje. Iz analize sprememb
rabe tal med dvema obdobjema je razvidno, da je povezava s preteklostjo lahko tudi raba tal
in obdelovalne terase. Na nekaterih območjih je raba tal že 200 let enaka, na drugih pa se
pogosto spreminja. Elementi, ki se nahajajo drug ob drugem v prostoru, si niso nujno blizu
tudi v času.
Nekatere povezave lahko povezujejo pokrajino z drugimi prostori in z drugimi časovnimi
obdobji hkrati. Izguba takih povezav bi zato imela velik vpliv na spremembo identitete
pokrajine. Takšne so obdelovalne terase in tradicionalne jedi. Z varstvom kulturne pokrajine
in različnimi prireditvami se poskuša ohraniti te povezave. Status zavarovanega območja pa
še ne pomeni, da je ohranjanje uspešno. Do podobne ugotovitve so prišli tudi pri proučevanju
spreminjanja rabe tal v kulturni pokrajini v okolici Madrida. S primerjavo rabe tal na
zavarovanem območju in izven njega so ugotovili, da je na zavarovanem območju bila
počasnejša rast intenzivnega kmetijstva, hitrejše pa je bilo opuščanje zemljišč (Ruiz-Benito in
sod., 2010). Varovanje in s tem povezana birokracija lahko marsikoga, ki bi želel ohraniti
oziroma narediti nove terase, od tega odvrne. Na takšen način lahko z varovanjem tudi
uničimo tisto, kar varujemo (Lowenthal, 2015).
V »odnosnem« prostoru so prostori povezani med sabo. Identiteta ni samo tisto, kar v
pokrajini vidimo, sestavljajo jo tudi nevidne povezave. Z izginjanjem povezovalnih
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elementov (na primer obdelovalnih teras) se spreminjajo funkcije in izgubljajo povezave, s
tem pa se spreminja tudi identiteta pokrajine. Glede na trend upadanja kmetijskih zemljišč
lahko v prihodnosti pričakujemo njihovo nadaljnje zmanjševanje. Zavarovan je že zelo velik
del občine, nekateri deli tudi večkrat, zato tu v prihodnosti ne moremo pričakovati velikega
povečanja ali zmanjšanja. Povečanje pa lahko pričakujemo pri turizmu in rekreaciji.
Obstoječe tematske poti in projekti so namreč le ena od možnosti za uporabo atributov
podeželja v turistične namene.

4.4 Konflikti interesov na podeželju občine Izola med letoma 2008 in 2014
V rubriki »Istra« v časopisu Primorske novice je bilo v sedemletnem obdobju 2008–2014
napisanih 87 člankov o konfliktih na podeželju občine Izola, v katerih je bilo omenjenih 21
konfliktov. Štiri članke smo upoštevali dvakrat, ker sta v vsakem od njih bila omenjena po
dva konflikta. Dvema od 21 konfliktov (št. 14 in 21 na Sliki 35e) nismo mogli določiti
lokacije, ker se je eden nanašal na celotno območje PUP za podeželje občine Izola, drugi pa je
bil podan le z lokacijo katastrske občine. Vseeno smo ju upoštevali, a zarisali izven meje
občine Izola. Konflikti so se med sabo razlikovali po lokaciji, intenzivnosti (številu objav in
številu znakov brez presledkov), predlagatelju spremembe (investitor, kmet, Občina, DARS,
več predlagateljev), vzroku za nastanek (nelegalna gradnja, gradnja infrastrukture,
načrtovanje umestitve nove dejavnosti/objekta, sprememba prostorskega akta) in trajanju
(enkraten, večleten, ponavljajoč).
4.4.1 Časovna in prostorska razporeditev konfliktov interesov
Število člankov o konfliktih in število zabeleženih konfliktov je nihalo med leti. Največ
konfliktov je bilo zabeleženih v letu 2008, najmanj pa v letu 2010. Na leto sta se pojavila v
povprečju dva nova konflikta (Preglednica 11). Med leti se je razlikovala tudi prostorska
razporeditev konfliktov (Slika 34). Časovni potek dogodkov, povezanih s konflikti na
podeželju občine Izola, je prikazan na Sliki 40.
Preglednica 11: Število člankov in konfliktov v obdobju 2008–2014
Leto

*

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
vsota

Število člankov
o konfliktih
17
11
7
8
10 + 3***
22 + 1***
12
87 + 4***

Število
konfliktov
9
4
3
5*
5
7**
6**
39****

Število konfliktov, ki se
pojavijo prvič
–*****
1
1
3
3
3
1
12

Vštet konflikt, ki mu ni bilo možno določiti lokacije.
Vštet konflikt, ki se je nanašal na celotno območje Prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola
in mu ni bilo možno določiti lokacije.
***
Dodatni članki so tisti, ki smo jih šteli dvakrat, ker sta v njih bila omenjena dva konflikta.
****
Nekateri konflikti se pojavljajo v več letih, zato je vsota konfliktov večja od števila posameznih konfliktov.
*****
Časopisa nismo brali pred letom 2008, zato nismo mogli z gotovostjo določiti, kateri konflikti so se prvič
pojavili v letu 2008.
**
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Slika 34: Prostorska razporeditev konfliktov interesov v obdobju 2008–2014

Glede na trajanje lahko razdelimo konflikte na enkratne, večletne in ponavljajoče. Enkratni se
pojavijo samo v enem letu, večletni se pojavljajo nepretrgoma več let, ponavljajoči pa se
pojavijo v več letih, a z vmesnimi prekinitvami. V občini Izola prevladujejo enkratni
konflikti, ki so zgoščeni predvsem na južnem in jugovzhodnem robu mesta Izola, na območju,
ki ima zaradi polkrožne oblike ime »amfiteater«.
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Slika 35: Razvrstitev konfliktov na podeželju občine Izola

Dolgotrajnejši konflikti (Slika 35b in Slika 35d) so praviloma intenzivnejši, saj se o njih piše
pogosteje in več. Konflikt pa je lahko intenzivnejši zgolj zato, ker se nanaša na veliko
območje in vključuje veliko število ljudi. Takšen je primer konflikta št. 14, ki se je nanašal na
celotno območje, ki se ureja z odlokom o Prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v
občini Izola in so vanj bili vključeni vsi, ki jim kmetijska zemljišča daje v zakup Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov. Čeprav se je o tem konfliktu pisalo le dve leti, je njegova
intenzivnost primerljiva s konfliktom št. 13, ki je bil zabeležen v vseh sedmih letih.
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4.4.2 Predlagatelji sprememb, ki kasneje povzročijo konflikt
V vsakem letu se pojavlja različna kombinacija predlagateljev sprememb in vzrokov za
nastanek konfliktov (Slika 36). Investitorji (med njimi so bili mobilni operater, podjetje za
upravljanje z igrišči za golf ter posamezni lastniki nepremičnin iz izolske ali drugih občin) so
povzročili konflikte v vseh sedmih letih, konflikti zaradi gradnje infrastrukture so bili bolj
prisotni med letoma 2008 in 2010, konflikti, v katerih je bila glavni akter Občina, pa v
obdobju 2012–2014.
Iz analize predlagateljev sprememb je razvidno, da tudi ni vseeno, kdo je predlagatelj
spremembe, ki kasneje povzroči konflikt. Konflikte smo razdelili v pet skupin glede na
predlagatelja spremembe. Izračunali smo delež konfliktov, ki jih je predstavljala skupina
glede na vseh 21 konfliktov in delež uporabljenih znakov za vsako skupino, glede na vseh
276.986 znakov. Deleže smo primerjali med sabo in ugotovili, da so v obdobju 2008–2014
Primorske novice več prostora posvečale konfliktom, ki jih je povzročila Občina, v primerjavi
s konflikti, kjer so predlagatelji bili drugi akterji (Slika 37). O teh konfliktih je bilo napisano
več, kot bi pričakovali iz števila konfliktov. Najbolj uravnoteženo je bilo poročanje o
konfliktih, ki so jih povzročili investitorji.
Slika 36: Zastopanost konfliktov glede na vzrok in predlagatelja, po letih
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Slika 37: Poročanje o konfliktih v časopisu Primorske novice

Vir podatkov: Primorske novice, stalna rubrika »Istra«, 2008–2014.

Med akterji so lahko različno močne povezave. Podeželske mreže so večnivojske,
večakterske, heterogene in dinamične (van der Ploeg in sod., 2008), prav tako je pogostost
stikov med akterji zelo različna. Slika 38 prikazuje takšno mrežo akterjev na podeželju občine
Izola. Poskušali smo prikazati povezave med vsemi akterji, ki sodelujejo pri odločanju o
spremembah rabe tal na podeželju občine Izola, ne le tistimi, ki smo jih prepoznali v
časopisnih člankih v obdobju 2008–2014. Sestavljena je iz petih ravni (rumeni pravokotniki)
in 21 akterjev (krogi), ki delujejo na različnih področjih. Izdelana je bila na podlagi analize
različnih prostorskih podatkov, člankov iz dnevnega časopisja in druge literature. Vplivnosti
akterjev in pogostosti ter vrste stikov nismo merili s pomočjo kazalcev, vrednosti so ocenjene.
Iz nje je razvidno, da:
 lahko akterji na različnih ravneh vplivajo na različno velika območja (parcela, občina,
država, EU);
 imajo akterji za vpliv na spremembe na voljo različne vzvode (pobuda, odlok,
smernice, zakoni, direktive);
 je število akterjev obratno sorazmerno moči akterja; najštevilčnejši kmetje imajo
najmanjšo moč vplivanja na spremembe, vsak kmet pa lahko vpliva le na manjše
območje (parcela);
 vsi akterji niso povezani z vsakim akterjem;
 so Ministrstvo za okolje in prostor, upravna enota, Občina Izola, Zavod za varstvo
kulturne dediščine OE Piran in kmet akterji, h katerim vodi največje število povezav;
 največ konfliktnih povezav vodi k Občini Izola ter h kmetu.

76

Slika 38: Prikaz povezav med akterji, ki sodelujejo pri odločanju o spremembah rabe tal.

Razlaga okrajšav: EU – Evropska unija, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MF –
Ministrstvo za finance, MK – Ministrstvo za kulturo, MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, ZRSVN – Zavod
RS za varstvo narave, ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, SKZG – Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov, ARSO – Agencija RS za okolje, FURS – Finančna uprava RS, AKTRP – Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja, KSS – Kmetijska svetovalna služba, OE – območna enota.

4.4.3 Vzroki za nastanek konflikta interesov
Glede na vzrok lahko razdelimo konflikte v štiri skupine: konflikti zaradi gradnje
infrastrukture, zaradi nelegalnih gradenj, zaradi načrtovanja umestitve nove dejavnosti ali
objekta ter zaradi spremembe prostorskega akta.
Tretjina vseh konfliktov je povezana z nelegalnimi gradnjami, tj. z željo po gradnji na
kmetijskih zemljiščih (konflikt št. 2), rušitvijo že zgrajenega objekta (konflikt št. 7, 15 in 21),
pregledom obstoječih nelegalnih gradenj (konflikt št. 14), in stavbami, ki so že zgrajene
(konflikt št. 5, 13 in 16). Ti konflikti se pojavljajo v vseh sedmih letih (Slika 39). Predlagatelji
sprememb pri nelegalnih gradnjah so bili v petih primerih investitorji, od teh je en konflikt
nastal, še preden je prišlo do neželene spremembe (konflikt št. 2). Tri nelegalne gradnje se
pojavljajo na območju, od koder je vidno morje (Slika 41), na tem območju je tudi veliko
nelegalnih objektov na kmetijskih zemljiščih (konflikt št. 14). Konflikt št. 14 je nastal zaradi
podrobnega pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na
kmetijskih zemljiščih v občini. Pregledanih je bilo 869 ha kmetijskih zemljišč, ki jih Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov daje v zakup 1354 zakupnikom. Pri tem pregledu je bilo
ugotovljeno, da je 100 ha zemljišč neobdelanih, 29 % zakupnikov pa ima na zemljišču
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postavljen objekt, ki ga je potrebno prijaviti gradbeni inšpekciji (Akcija …, 2013). Ta pregled
stanja na terenu je vodil v spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
občine Izola, v katerem so se podrobneje določila merila za postavitev pomožnih objektov na
kmetijskih zemljiščih (Spremembe in dopolnitve …, 2014; Slika 40).
Slika 39: Število konfliktov, glede na vzrok za nastanek v obdobju 2008–2014

Vir podatkov: Primorske novice, stalna rubrika »Istra«, 2008–2014.

Slika 40: Časovnica dogodkov, povezanih s konflikti na podeželju občine Izola

Konflikti zaradi gradnje infrastrukture se nanašajo predvsem na izgubo kmetijskih zemljišč,
večina teh konfliktov pa je v bližini mesta (Slika 41). Zaradi gradnje hitre ceste je v letih
2008–2010 in letu 2013 nastalo več konfliktov, povezanih z izgubo kmetijskih zemljišč
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(konflikt št. 3, 8 in 10), rušenjem stanovanjskih stavb na trasi bodoče ceste (konflikt št. 19 in
20) in prevozom izkopanega materiala na deponijo v bližini Šareda (konflikt št. 18).
Spremembam so nasprotovali večinoma okoliški kmetje, ki jim je cesta odvzela kmetijske
površine, pri prevozih materiala na deponijo pa so bili nasprotniki prebivalci Šareda, ki so
tudi uporabniki ceste na Šared. Glavni vzrok tega konflikta ni bila sama deponija, temveč
vožnja težkih tovornjakov po cesti, ki je v slabšem stanju.
Trije konflikti so se pojavili zaradi sprememb prostorskega akta (št. 1, 11 in 17). Konflikt št. 1
se je pojavil, še preden je do prišlo do uveljavitve novega prostorskega akta, razlog zanj je
bilo nestrinjanje prebivalcev s predlagano gostoto pozidave v naselju. Konflikt št. 17 je nastal
po sprejetju obvezne razlage odloka prostorskega akta, razlog pa je bila bojazen ob
spremembi značilnega videza vasi zaradi možnosti gradnje večstanovanjskih stavb v
strnjenem delu naselja. Konflikt št. 11 pa je nastal zaradi gradnje stanovanjske stavbe ob robu
večjega vinograda, kar se je nekaj posameznikom zdelo sporno, saj so domnevali, da je stavba
zgrajena nezakonito na območju kmetijskih zemljišč. Lokacija je dejansko nadomestna
lokacija za stavbo, ki so jo porušili zaradi gradnje hitre ceste. Konflikti zaradi spremembe
prostorskega akta so v vseh primerih ob naseljih oziroma v njih (Slika 41).
Slika 41: Prikaz pojavljanja konfliktov glede na vzrok

Konfliktov zaradi umeščanja novih dejavnosti ni veliko (konflikti št. 4, 6, 9 in 12). Pri
konfliktu št. 12 so prebivalci nasprotovali postavitvi antene mobilnega operaterja. Konflikt št.
9 je sprožila ureditev pasjega poligona, konflikt št. 6 rušitev gostinskega objekta in kasneje
nejasnost glede namenske rabe tega območja, konflikt št. 4 pa želja po ureditvi igrišča za golf
na kmetijskih zemljiščih. Tudi ti konflikti so večinoma blizu naselja.
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4.4.4 Delitev podeželja v občini Izola glede na funkcijo območja ter vrsto in intenzivnost
konflikta
Podeželje občine Izola lahko, glede na funkcijo območja ter vrsto in intenzivnost konflikta,
razdelimo na tri območja (Slika 42; s konflikti v mestu Izola se nismo podrobneje ukvarjali).
Obmestje. Južno od mesta, preko najboljših kmetijskih zemljišč, poteka obvoznica. Na tem
območju je meja med mestom in podeželjem, ki jo določa prostorski plan občine. Med
mestom in obvoznico so posamezna območja kmetijskih zemljišč, ki pa niso nujno del
ureditvenega območja mesta. Pri nekaterih takih območjih je opazna velika nejasnost v
prostorskih aktih. Območje po številki planske celote sodi v območje ureditvenega območja
naselja, dejanska raba je kmetijska, začasno pa se ureja z določili, ki veljajo za podeželski del
občine. Da prihaja do nejasnosti, kam območje dejansko sodi, je razvidno tudi iz
nasprotujočih želja na zemljiščih - enkrat se obravnavajo kot kmetijska, drugič je tam želja po
nekmetijskih dejavnostih. Ravninski obmestni del je poleg kmetijstva privlačen tudi za
gradnjo infrastrukture. Zaradi tega prihaja do rušitev obstoječih stanovanjskih stavb, izgube
kmetijskih zemljišč in nasprotovanja tamkajšnjih obdelovalcev kmetijskih zemljišč.
Intenzivnost konfliktov je na tem obmestnem območju srednja, glavni razlog za konflikte pa
širjenje pozidanih zemljišč in nejasnost meje med mestom in podeželjem ter s tem povezana
različna mnenja glede umeščanja primernih dejavnosti na to območje.
Večfunkcijsko podeželje. To območje je po površini največje. Obsega pobočja z
obdelovalnimi terasami in slemena. Na obdelovalnih terasah so oljčniki, vinogradi in njive, na
slemenih pa je zgoščena poselitev. Glavni dejavnik privlačnosti tega območja je razgled na
morje in, v nekaterih delih, tudi na soline. Območje je zavarovano z različnimi režimi varstva
naravne in kulturne dediščine, na državni ravni se del območja (»amfiteater«) varuje kot
izjemna krajina, na severozahodu je del Krajinskega parka Strunjan, zavarovana so tudi stara
vaška jedra naselij na slemenih. Znotraj tega območja so speljane kolesarske in pešpoti, ki
povezujejo mesto s podeželjem. Na izpostavljenih lokacijah z razgledom na morje in izven
naselij se na kmetijskih zemljiščih pojavljajo nelegalne gradnje počitniških objektov, ki se po
videzu običajno razlikujejo od drugih zgradb. Na kmetijskih zemljiščih je na tem območju
prisoten tudi pojav uporabe lop, ki so namenjene spravilu kmetijskega orodja in pridelkov, v
počitniške namene. Lope ne služijo prvotnemu namenu, ampak jih lastniki v toplejših mesecih
pogosto uporabljajo kot počitniški objekt. Za območje je značilna velika intenzivnost
konfliktov, ki so zelo raznovrstni. Glavni razlog zanje so nelegalne gradnje in nasprotovanje
spremembam, ki bi spremenile individualne predstave prebivalcev o idiličnem podeželju
oziroma značilen videz naselij (novogradnje, previsoke stavbe, pregosta pozidava, antene
mobilnih operaterjev, igrišče za golf).
Podeželje s prevlado kmetijske dejavnosti. Podeželje, kjer ni območij varstva naravne ali
kulturne dediščine, kjer ni razgleda na morje in ki je bolj oddaljeno od mesta, ima najmanjšo
intenzivnost konfliktov. Prevladujeta kmetijska dejavnost in gozd. Glavni vzrok konfliktov, ki
se pojavljajo na tem območju, so nelegalne gradnje lop za spravilo orodja na kmetijskih
zemljiščih, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
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Slika 42: Shematski prikaz konfliktov interesov na podeželju občine Izola
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4.5 Prihodnje spremembe rabe tal v občini Izola
4.5.1 Gonilne sile sprememb v občini Izola
Gonilne sile smo razdelili v pet skupin: vrednote, tehnologija, naravno okolje, politika ter
družba. Njihovo spreminjanje v občini Izola med letoma 1950 in 2016 je prikazano na Sliki
43 in opisano v nadaljevanju.
Družba je gonilna sila, ki se kaže predvsem v zaposlitveni strukturi prebivalcev, njihovem
številu. V letu 1970 so v občini prevladovali zaposleni v sekundarnem sektorju (Podatki po
občinah, 1971, str. 431), v letu 1990 pa je ta delež bil že manjši (Delavci v …, 1990, str. 610–
611). V letu 2010 je bil večji delež zaposlenih aktiven v terciarnem sektorju (Delovno aktivno
…, 2002). V proučevanih letih se je spreminjalo tudi število prebivalcev, ki je naraslo za
skoraj 6000 prebivalcev (Gosar in sod., 1972; Prebivalstvo po spolu …, 2010; Pregled po
občinah, 1991, str. 592). Skoraj podvojilo se je število stanovanj, število gospodinjstev in
število nočitev (Podatki po občinah, 1971, str. 428; Stanovanjski …, 2011; Stanovanja …,
1991, str. 269; Pregled po občinah …, 1991, str. 593; Podatki po občinah …, 1971, str. 428;
Prenočitvene …, 2017; Pregled po občinah …, 1991, str. 625). Letno v občini Izola prenoči
nad 300.000 gostov, višek teh nočitev pa je v poletnih mesecih (Prenočitvene …, 2017).
Politika je gonilna sila, ki se zrcali v različnih zakonih oziroma odlokih. Neposredno ne
vpliva na pokrajino, vpliva pa na ljudi, ki nato vplivajo na pokrajino. Osredotočili smo se
predvsem na zakonodajo, ki je povezana s podeželjem in prostorskim razvojem občine.
Občina Izola je bila do leta 1954 del Svobodnega tržaškega ozemlja, njene meje pa se niso
spreminjale. Nekako do leta 1963 je potekal proces nacionalizacije. Z osamosvojitvijo
Slovenije se je začel proces denacionalizacije, ustanovljen je bil Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov, ki oddaja v zakup velik delež kmetijskih zemljišč v občini. V letu 2013 je bil zaradi
očitkov o slabem gospodarjenju s Skladovimi zemljišči in z željo po ureditvi stanja opravljen
pregled dejanske rabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju občine Izola
(Akcija …, 2013). V 80-ih letih 20. stoletja sta se naselji Livade in Polje priključili naselju
Izola, ki je po številu prebivalcev največje v občini. V 90-ih letih je bilo ustanovljeno tudi
naselje Nožed, ki je po številu prebivalcev najmanjše naselje v občini (Milenković, 2007). V
osemdesetih letih so bili sprejeti pomembni prostorski dokumenti, ki so, z nekaj
spremembami in dopolnitvami, veljavni še danes: PUP podeželje in srednjeročni družbeni
plan občine. Pomemben mejnik v razvoju Slovenije in s tem tudi občine Izola je bil vstop v
Evropsko unijo leta 2004 ter uvedba skupne valute evro v letu 2007.
Naravno okolje je gonilna sila, ki lahko močno preoblikuje pokrajino. Nanj ima velik vpliv
tudi človek. Na videz pokrajine zelo vpliva voda, ki jo je lahko preveč (poplave), premalo
(suša; Bergant in sod., 2004) ali pa zaradi drugačnega agregatnega stanja povzroči škodo
(žled, sneg). V obdobju med 1950 in 2016 so bili ekstremni naravni dogodki večinoma
povezani s sušo (Matajc, 2002), pozebo in poplavami (Ogrin, 2012; Meze, 1959). Zaradi
submediteranskega podnebja kot ekstremni dogodek štejemo tudi snežno odejo, ki je bila
izjemno visoka v zimah leta 1962, 1967 in 1976 (Omahen, 2007, str. 65–66). Na Sliki 43 smo
prikazali tudi površino vinogradov v letih 1970, 1990 in 2010, ki se je v tem času povečala.
Tehnologija je gonilna sila, ki vpliva na razvoj območja. Kot tako smo šteli predvsem gradnjo
infrastrukture (prometnice, kanalizacija) ter večjih objektov (tovarne, hoteli, bolnišnice,
ladjedelnica). Občina Izola je imela veliko vlogo v industriji, predvsem gradbeni, ribiški in
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proizvodnji igrač. V mestu je dolgo imelo sedež tudi gradbeno podjetje Stavbenik. V 60-ih
letih 20. stoletja se je začela gradnja hotelov (Belvedere, Marina, San Simon; Prostorski portal
…, 2017), s spodbujanjem policentričnega razvoja v 70-ih letih pa tudi gradnja Splošne
bolnišnice Izola (Zgodovina …, 2017). V občini so očitni znaki procesa litoralizacije, ki se je
začel v 50-ih letih 20. stoletja. Porast prebivalcev je pomenil tudi večjo obremenjenost
prometnic, kar je razvidno tudi iz gradnje izolske obvoznice v 80-ih letih in kasneje razširitev
obvoznice iz dvopasovnice v štiripasovnico (Cesta Izola–Jagodje, 2017). V letu 2015 je bila
dokončana tudi hitra cesta med Koprom in Izolo, ki je obe občini povezala s predorom
Markovec. Uvedba interneta v Sloveniji (leta 1991) je pomembno vplivala na vsa področja
življenja. Tehnološki napredek lahko spremljamo tudi s pomočjo motorizacije in lastništva
osebnih avtomobilov. Leta 1970 jih je v Izoli bilo 1307, 40 let kasneje pa skoraj sedemkrat
več (Cestna vozila …, 2010; Podatki po občinah …, 1971).
Vrednote so težko merljiva gonilna sila, ki vpliva na obnašanje prebivalcev. Opredeliti smo jo
poskušali s pomočjo podatkov o gradnji izobraževalnih ustanov ter varstvom naravnih
oziroma kulturnih vrednot. Občina ima veliko število izobraževalnih ustanov. Osnovna šola
Vojke Šmuc je ena izmed večjih v Sloveniji (zgrajena je bila pred letom 1950). Leta 1953 je
šola v Kortah postala osemletka. Zaradi zmanjševanja števila prebivalcev pa je od leta 1967
podružnična šola matične šole OŠ Vojke Šmuc s sedežem v Izoli. Istega leta je bila
ustanovljena Srednja gostinska in turistična šola Izola, v 90-ih letih 20. stoletja OŠ Livade,
leta 2002 pa Visoka šola za zdravstvo. Na področju kulturnih vrednot je pomemben odlok, s
katerim je bilo razglašenih več kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
(Odlok o razglasitvi …, 1984). Na področju varstva narave pa je pomembna ustanovitev
Krajinskega parka Strunjan (O parku …, 2017), ki je sicer večinoma v občini Piran, v Izoli pa
le njegov manjši delež. Leta 2008 je bil ustanovljen še javni zavod Krajinski park Strunjan.
Velik del občine pokrivajo različni režimi varstva naravne in kulturne dediščine, območij
Natura 2000 je v tem pogledu malo. Nazadnje, leta 2013, je bilo določeno območje
Strunjanska dolina zaradi varstva ozkega vrtenca (Vertigo angustior) - dvomilimetrskega
polža. S podpisom Barcelonske konvencije (konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaženjem) leta 2003 je bila prepoznana vrednota morja in obremenitve, ki nastajajo
zaradi litoralizacije (The convention …, 2017).
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Slika 43: Prikaz gonilnih sil v občini Izola med letoma 1950 in 2016
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4.5.2 Vsebina in okvir scenarijev
Osrednji gonilni sili scenarijev sta voda (padavine) in tehnologija. Na podlagi različne
količine padavin oziroma različnega tehnološkega razvoja so izoblikovani štirje scenariji
spreminjanja rabe tal (Slika 44). Poimenovani so z naslovi časopisnih člankov, ki so bili v letu
2013 objavljeni v Primorskih novicah (Cerin, 2013a; Cerin, 2013b; Cerin, 2013c; Race,
2013).
Slika 44: Okvir štirih scenarijev spreminjanja rabe tal zaradi konfliktov interesov

hiter tehnološki razvoj

počasen tehnološki razvoj

poplave

suša

4.5.3 Vzorci za določitev strukture agentnega modela
Za določitev strukture, izdelavo in preizkušanje agentnega modela smo uporabili šest vzorcev,
s katerimi lahko opišemo spreminjanje rabe tal zaradi konfliktov interesov na podeželju
občine Izola.
Vzorec 1: Prostorski plani se za območje podeželja Izole redko spreminjajo. Med letom 1989
in 2015 se je za območje izven ureditvenega območja mesta Izola, plan, in s tem namenska
raba, spremenil enkrat, v letu 2004.
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Vzorec 2: Območja z razgledom na morje so še posebno privlačna za pozidavo in gradnjo
počitniških bivališč (Van Auken, 2010).
Vzorec 3: Iz analize sprememb rabe tal med letoma 2002 in 2012 je razvidno, da se površina
pozidanih zemljišč počasi povečuje (Slika 27).
Vzorec 4: Na leto je na podeželju občine Izola približno pet konfliktov interesov (Preglednica
11), v povprečju pa se pojavita dva nova konflikta. Med leti prihaja do velikih razlik v lokaciji
(Slika 34). En konflikt ni nujno vezan na eno zemljiško parcelo, obsega jih lahko več (na
primer območje prostorskega akta).
Vzorec 5: Polkrožni del občine Izola, ki se dviguje od morja do vrha gričevnatih pobočij na
jugu, je zaradi oblike dobil ime amfiteater (Gabrijelčič, 1988). V strokovnih podlagah varstva
naravne in kulturne dediščine ugotavljajo, da se na tem območju pojavljajo prostorsko
nesprejemljivi objekti in infrastrukturne povezave (Križan, 1995). Večji del tega območja je v
planski celoti 9. Iz spoznavnih zemljevidov, ki so jih risali prebivalci občine Izola, je
razvidno, da prihaja v »amfiteatru« do razhajanj v dojemanju podeželja, tj. anketiranci
menijo, da je območje mestno, čeprav je v prostorskih dokumentih opredeljeno kot
podeželsko (Slika 25).
Vzorec 6: Število neskladnih gradenj po planskih celotah smo pridobili v Uredbi o prostorskih
ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Izola (1994). V njej so našteti
posegi, ki so v neskladju s prostorskimi akti, po planskih celotah (Preglednica 12). Največ jih
je v planskih celotah 8 in 9, ki ju Uredba obravnava skupaj.
Preglednica 12: Neskladne gradnje po planskih celotah
Planska celota
Število neskladnih gradenj
7
2
8 in 9
53
10
5
11
7
12
29
13
13
Vir podatkov: Uredba o prostorskih ..., 1994.

Na podlagi šestih vzorcev smo prišli do zaključkov, ki so močno vplivali na strukturo
agentnega modela.
 Veliko vzorcev ima prostorsko komponento, zato je model prostorski in vsebuje
zemljevid. Vanj so uvoženi prostorski sloji (Slika 16).
 Vzorci se nanašajo na spremembe med leti, zato mora model omogočati spremljanje
sprememb (rabe tal, konfliktov) v času. Podatki so bili zbrani na letni ravni, zato tudi
en korak v modelu predstavlja eno leto.
 Model mora omogočati spremembo dejanske rabe tal brez spremembe namenske rabe
in s tem pojav nelegalnih gradenj.
 Model mora vsebovati več akterjev z različnimi interesi (kmet, lastnik počitniškega
bivališča, občina, tisti, ki določa zavarovana območja). Interesi akterjev se morajo
prekrivati, da lahko nastane konflikt.
 Na podlagi podatkov o konfliktih interesov je razvidno, da je konflikt pogosto na več
sosednjih parcelah, zato je ločljivost celice v modelu 100 × 100 m.
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 V modelu morajo biti planske celote, območja z razgledom na morje, podatki o
dejanski rabi, namenski rabi in podatki, ki odražajo interese različnih akterjev
(zavarovana območja, območja primerna za kmetijstvo, območja privlačna za
pozidavo, območja za gradnjo infrastrukture).
 Pri agentnih modelih agentje običajno sodelujejo z agenti v svoji bližini. V našem
modelu lokacija agenta nima nobenega vpliva na rezultate modela in je pri vsakem
zagonu drugačna. Odločitev, da lokacija agentov ni bistvena, smo sprejeli na podlagi
analize GERK-ov v uporabi posameznega KMG-ja (Slika 28). Iz zemljevida je
razvidno, da je občina Izola tako majhna, da lokacija agenta ne igra nobene vloge, saj
imajo kmetje zemljišča razpršena po vsej občini.
4.5.4 Parametri agentnega modela, ki najbolje opišejo modelirani sistem
Z večkratnim zaganjanjem modela in sistematičnim spreminjanjem nastavitev smo ugotovili,
da se rezultati modela najbolje ujemajo s šestimi vzorci pri nastavitvah treh parametrov. Te
nastavitve prikazuje Slika 45 (obkroženi simboli), povzema pa Preglednica 13. Rezultati
modela se ujemajo z vzorci pri treh različnih nastavitvah števila kmetov (150, 250, 350). Za
vse nadaljnje zagone modela smo morali izbrati eno vrednost, odločili smo se za vmesno, tj.
250 kmetov. Pri vseh naslednjih zagonih modela po štirih scenarijih smo zato uporabljali
nastavitve, ki so izpisane z odebeljeno pisavo.
Preglednica 13: Nastavitve agentnega modela
Parameter
število-kmetov
število-parcel-turist
število-parcel-župan
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Nastavitev
150 ali 250 ali 350
10
5

Slika 45: Rezultati parameterizacije agentnega modela
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4.5.5 Izvedba scenarijev spreminjanja rabe tal in konfliktov interesov
Osnovni princip agentnega modela je večfunkcijskost podeželja in konflikti, ki nastajajo
zaradi različnih akterjev, ki podeželje uporabljajo ter zaradi različnih lastnosti okolja, kjer se
dogajajo te spremembe. Vsi deli občine niso enako primerni za vse dejavnosti: nekateri so
privlačni za več dejavnosti, nekateri pa le za eno, zaradi česar prihaja do konfliktov v prostoru
(Slika 46). Scenariji v modelu vplivajo na površino in prostorsko razporeditev zemljišč, ki so
na voljo za kmetijstvo in pozidavo. Poplave zmanjšujejo, tehnološki razvoj pa povečuje
njihovo površino.
Slika 46: Shematski prikaz agentnega modela spreminjanja rabe tal zaradi konfliktov
interesov

Štirje akterji se razlikujejo v prostorskih interesih.
 Kmetje želijo kmetijska ali gozdna zemljišča na ravnini, kjer je na razpolago voda in
je pridelovalna sposobnost tal visoka.
 Župan želi zemljišča na ravnini v bližini že pozidanih zemljišč.
 Varstvenik želi zaščititi pred pozidavo območja na slemenih (zaradi varovanja tipične
kulturne pokrajine). Z zavarovanjem območja poskuša preprečiti spremembo rabe tal
na tem območju v prihodnosti.
 Lastnik počitniškega bivališča želi zemljišča z razgledom na morje (to so običajno
slemena) na turistično opremljenem območju (z označenimi kolesarskimi oziroma pešpotmi, gostilnami, turističnimi kmetijami). Na najlepših lokacijah (z razgledom na
morje in znotraj območja za turiste) želi imeti počitniško bivališče. Pogosto ga zgradi
nelegalno na kmetijskih zemljiščih.
S pomočjo agentnega modela smo želeli odgovoriti na tri vprašanja, in sicer: (1) v katerih
delih občine Izola bo po štirih scenarijih največ konfliktov interesov, (2) kako interakcija med
akterji vpliva na spreminjanje rabe tal in (3) med katerimi akterji prihaja do največ konfliktov
interesov? V nadaljevanju so opisani rezultati za vsak scenarij, odgovori na tri zastavljena
vprašanja pa so podani v podpoglavju 4.5.6.
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Slika 47: Prikaz rezultatov agentnega modela po vseh štirih scenarijih

4.5.5.1 Scenarij X1
V scenariju X1 velika količina padavin povzroča plazove, usade in erozijo. Gozdovi imajo
pomembno protierozijsko vlogo. Zaradi varstva pred erozijo je v tem scenariju na območjih z
večjimi nakloni in na območjih z gozdom omejena raba tal. Omejena je tudi raba tistih
območij, kjer so pogoste poplave; (na Sliki 47 so taka območja z omejitvami označena z
rdečo barvo).
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Najopaznejša sprememba po tridesetih letih je povečanje pozidanih površin v bližini mesta ter
na Šaredu in Maliji. Pojavi se tudi razpršena gradnja na zahodnem robu občine in v
»amfiteatru«. Na račun pozidave se zmanjšuje površina kmetijskih zemljišč.
V vsaki celici na zemljevidu v modelu so lahko v konfliktu največ štirje tipi akterjev. Po sto
zagonih scenarija X1 in seštevku stotih prostorskih slojev s številom akterjev v konfliktu se je
pokazalo, da je v občini več manjših območij, kjer so konflikti pogostejši. Najdemo jih na
obrobju mesta, na Šaredu ter na slemenih.
V scenariju X1 je največ konfliktov bilo med kmetom in naravo- oziroma
kulturovarstvenikom (večja območja v bližini vode) ter med lastniki počitniških bivališč in
naravo- oziroma kulturovarstvenikom (na slemenih). Slednje je počasi naraščalo vseh trideset
let, medtem ko je število konfliktov med kmetom in naravo- oziroma kulturovarstvenikom
močno naraslo na začetku in kasneje počasi upadalo.
4.5.5.2 Scenarij X2
Scenarij X2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in velika količina padavin, ki pa, zaradi
tehnologije, ni tako velika ovira kot v scenariju X1. Predpostavka scenarija je, da kmetijstvo
in poselitev nista omejena z nakloni.
Površina kmetijskih zemljišč se v tem scenariju hitro veča na račun gozdov. Večajo se tudi
pozidane površine. Opazna je razpršena gradnja v bližini mesta (v amfiteatru) ter na Baredih,
poveča se tudi naselje Malija in novejši del Kort.
Po sto zagonih scenarija X2 in seštevku stotih prostorskih slojev s številom akterjev v
konfliktu se je pokazalo, da so območja, ki so zavarovana z različnimi režimi varstva naravne
in kulturne dediščine zelo konfliktna. Znotraj teh območij pa so še posamezna manjša
območja, kjer je večje število konfliktov. To so predvsem območja ob robu mesta in na
slemenih.
V tem scenariju je največ konfliktov med kmetom in naravo- oziroma kulturovarstvenikom
(zavarovana območja), precej manj pa med lastnikom počitniških bivališč, kmetom in naravooziroma kulturovarstvenikom (v bližini mesta in ob naseljih).
4.5.5.3 Scenarij Y1
V tem scenariju imajo vodni viri strateški pomen, zemljišča blizu vode in terase pa so zelo
zaželena.
Površina kmetijskih in gozdnih zemljišč se v tem scenariju počasi zmanjšuje, veča pa se
površina pozidanih zemljišč v bližini mesta in v obliki razpršene gradnje v amfiteatru.
Podobno kot v scenariju X1 je tudi tu na začetku največ konfliktov med kmetom in naravooziroma kulturovarstvenikom, a se to število po koraku številka štiri počasi zmanjšuje. Število
konfliktov med lastnikom počitniških bivališč in naravo- oziroma kulturovarstvenikom
narašča z vsakim korakom.
V vsaki celici na zemljevidu v modelu so lahko v konfliktu največ štirje tipi akterjev. Po sto
zagonih scenarija Y1 in seštevku stotih prostorskih slojev s številom akterjev v konfliktu se je
pokazalo, da je v občini več manjših območij, kjer so konflikti pogostejši. Najdemo jih na
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slemenih (med lastnikom počitniškega bivališča ter naravo- oziroma kulturovarstvenikom) in
na območjih v bližini vode (med kmetom in naravo- oziroma kulturovarstvenikom;
Strunjanska dolina).
4.5.5.4 Scenarij Y2
Scenarij Y2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in suša. Predpostavka scenarija je, da
kmetijstvo in poselitev nista omejena z nakloni. Vodni viri imajo velik pomen. Zemljišča, ki
so bila v drugih scenarijih na območju poplav (območja razvidna s Slike 16i), se namakajo
(poplav zaradi suše ni). Tehnologija omogoča izboljšanje pridelovalne sposobnosti tal.
Kot v scenariju X2 se površina kmetijskih zemljišč hitro veča na račun gozdov. Večajo se tudi
pozidane površine. Širjenje pozidanih površin je najbolj opazno v bližini mesta, pozida se tudi
del Šareda in Malija. V amfiteatru in na zahodnem robu občine se pojavlja razpršena gradnja.
Kot v scenariju X2 je tudi v tem scenariju največ konfliktov med kmetom in naravo- oziroma
kulturovarstvenikom (zavarovana območja), precej manj pa med lastnikom počitniških
bivališč, kmetom in naravo- oziroma kulturovarstvenikom (v bližini mesta in ob naseljih).
Po sto zagonih scenarija Y2 in seštevku stotih prostorskih slojev s številom akterjev v
konfliktu se je pokazalo, da so območja, ki so zavarovana z različnimi režimi varstva naravne
in kulturne dediščine, zelo konfliktna. Znotraj teh območij pa so še posamezna manjša
območja, kjer je večje število konfliktov. To so predvsem območja ob robu mesta in na
slemenih.
4.5.6 Primerjava štirih scenarijev
Štirje scenariji so primerjani med sabo s pomočjo treh vprašanj, ki smo jih zastavili pri
izdelavi agentnega modela. Rezultati so prikazani s pomočjo grafikonov, grafičnih in
kartografskih prikazov.
4.5.6.1 V katerih delih občine Izola bo po štirih scenarijih največ konfliktov interesov?
Za štetje konfliktov smo izbrali planske celote. To so večja zaokrožena območja, ki se urejajo
z istim prostorskim aktom. Izpustili smo planske celote, ki ležijo znotraj ureditvenega
območja naselja Izola (planske celote 1–6). Planske celote so bile uporabljene že pri štetju
neskladnih gradenj (Preglednica 12). V vseh štirih scenarijih se največje število konfliktov
pojavlja v le treh planskih celotah: 8 (Podeželje zahod15), 9 (Livade-Polje) in 12 (Podeželje
osrednji del). Planska celota 9 (Livade-Polje) obsega severni del pobočja amfiteatra z
razgledom na morje. Ta del občine je zaradi obdelovalnih teras zavarovan na državni ravni
kot izjemna krajina, na lokalni ravni pa kot kulturna krajina »Izolski amfiteater«. Planska
celota 8 (Podeželje zahod) je skoraj v celoti zavarovana kot kulturna krajina Strunjanska
dolina, večji del območja ima tudi razgled na morje. Planska celota 12 (Podeželje osrednji
del) je po površini največja planska celota v občini. Večji del območja je brez razgleda na
morje, tu prevladuje kmetijska raba zemljišč.
Čeprav so rezultati med scenariji zelo podobni, je v scenariju X2 največje število konfliktov v
planski celoti 12, v preostalih treh pa v planski celoti 8 (Slika 48 in Slika 49).

15

Imena planskih celot so prevzeta po Gabrijelčič, 1988.
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Slika 48: Povprečno število konfliktov po scenarijih in planskih celotah

Slika 49: Prostorski prikaz števila konfliktov s Slike 48 po planskih celotah

Pojavljanje konfliktov smo primerjali tudi z območjem, od koder je razgled na morje (Slika
50, Preglednica 14).
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Iz grafičnih prikazov in preglednice je razvidno, da se konflikti med akterji pojavljajo tako
znotraj območja z razgledom na morje kot izven njega, pri čemer je prostorska razporeditev
konfliktov podobna znotraj scenarija X1 in Y1, prav tako sta si podobna scenarija X2 in Y2.
V vseh štirih scenarijih se na območju z razgledom na morje pojavlja več konfliktov kot na
območju brez razgleda na morje. V vseh štirih scenarijih se maloštevilni konflikti med vsemi
štirimi akterji pojavljajo izključno na območju z razgledom na morje.
Slika 50: Prikaz konfliktov po štirih scenarijih, glede na število akterjev

Podlaga: Meja občine …, 2013; Digitalni model …, 2013.

Preglednica 14: Konflikti interesov po štirih scenarijih v območju z razgledom na morje in
izven njega
Oznake vrstic

Znotraj območja z
razgledom na morje

Izven območja z
razgledom na morje

Skupna
vsota

Scenarij x1

271

76

347

2 akterja

233

73

306

3 akterji

36

3

39

4 akterji

2

0

2

672

521

1193

2 akterja

509

507

1016

3 akterji

147

14

161

4 akterji

16

0

16

Scenarij y1

254

75

329

2 akterja

223

73

296

3 akterji

28

2

30

4 akterji

3

0

3

Scenarij x2

Scenarij y2

652

455

1107

2 akterja

564

437

1001

3 akterji

87

18

105

4 akterji

1

0

1

1849

1127

2976

Skupna vsota

4.5.6.2 Kako interakcija med akterji vpliva na spreminjanje rabe tal?
Konflikti so se pojavljali v celicah, kjer je prišlo do spremembe rabe tal in tudi v celicah, kjer
se raba ni spremenila. V vseh štirih scenarijih je največ konfliktov med akterji nastalo na
kmetijskih zemljiščih, kjer ni prišlo do sprememb rabe tal (stolpec, označen s »K K«). V
celicah, kjer je nastala sprememba rabe tal, pa se je raba najpogosteje spremenila iz gozda v
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kmetijsko zemljišče (scenarij X2 in Y2) ter iz kmetijskih v pozidana zemljišča (scenarij X1 in
Y1).
Celice, kjer so bili akterji v konfliktu in kjer se je zgodila sprememba rabe tal, so imele
različno število akterjev v konfliktu. V vseh štirih scenarijih sta to največkrat bila dva akterja.
V scenariju X1 in Y1 je v takih celicah z dvema akterjema v konfliktu največkrat prišlo do
sprememb rabe tal iz kmetijskih v pozidana zemljišča, v scenariju X2 in Y2 pa do spremembe
iz gozdnih zemljišč v kmetijska. V celicah s tremi akterji v konfliktu je največkrat prišlo do
sprememb rabe tal iz kmetijskih v pozidana zemljišča (scenarij Y1, X1 in X2), v scenariju Y2
pa do spremembe iz gozdnih v kmetijska zemljišča. Do spremembe rabe tal v celicah, kjer so
bili v konfliktu štirje akterji, je prišlo v treh scenarijih: v X1 (gozd v pozidana zemljišča), v
Y1 (gozd v kmetijska zemljišča) in X2 (kmetijska zemljišča v pozidano in gozd v kmetijska
zemljišča).
Iz vsega navedenega lahko vidimo, da obstoj konflikta interesov glede na nastavitve modela
ne pomeni nujno tudi spremembe rabe tal.
Preglednica 15: Primerjava sprememb rabe tal med začetnim stanjem rabe tal in stanjem po
tridesetih korakih v scenariju X2 ter številom akterjev v konfliktu po tridesetih korakih16
Št.
akterjev
0
akterjev
2 akterja
3 akterji
4 akterji
Skupaj

II

KK

GK

GG

KP

GP

PP

OP

OO

Skupaj

2205

527

206

554

0
0
0
2205

744
121
6
1398

232
15
4
457

18
1
0
573

30

7

329

0

12

3870

9
21
5
65

12
3
1
23

0
0
0
329

1
0
0
1

0
0
0
12

1016
161
16
5063

Preglednica 16: Primerjava sprememb rabe tal med začetnim stanjem rabe tal in stanjem po
tridesetih korakih v scenariju X1 ter številom akterjev v konfliktu po tridesetih korakih
Št.
akterjev
0
akterjev
2 akterja
3 akterji
4 akterji
Skupaj

II

KK

GK

GG

KP

GP

PP

OO

K  !!

G !!

P  !!

Skupaj

2205

1119

4

87

33

7

328

12

30

890

1

4716

0
0
0
2205

218
32
1
1370

12
0
0
16

6
0
0
93

24
5
0
62

8
0
1
16

0
0
0
328

1
0
0
13

1
0
0
31

36
2
0
928

0
0
0
1

306
39
2
5063

Preglednica 17: Primerjava sprememb rabe tal med začetnim stanjem rabe tal in stanjem po
tridesetih korakih v scenariju Y1 ter številom akterjev v konfliktu po tridesetih korakih
Št.
akterjev
0
akterjev
2 akterja
3 akterji
4 akterji
Skupaj

II

KK

GK

GG

KP

GP

PP

OP

OO

Skupaj

2205

1152

5

992

30

9

329

0

12

4734

0
0
0
2205

217
24
2
1395

5
1
1
12

32
0
0
1024

33
5
0
68

8
0
0
17

0
0
0
329

1
0
0
1

0
0
0
12

296
30
3
5063

16

K – kmetijska zemljišča, G – gozd, P – pozidana zemljišča, O – ostala zemljišča, I – celice izven meje občine
Izola, !! – območja z omejeno rabo,  – sprememba. Številke v preglednici predstavljajo število rastrskih celic
(1 celica = 100 × 100 m = 1 ha).

95

Preglednica 18: Primerjava sprememb rabe tal med začetnim stanjem rabe tal in stanjem po
tridesetih korakih v scenariju Y2 ter številom akterjev v konfliktu po tridesetih korakih
Št.
akterjev
0
akterjev
2 akterja
3 akterji
4 akterji
Skupaj

II

KK

GK

GG

KP

GP

PP

OO

Skupaj

2205

554

114

709

27

6

329

12

3956

0
0
0
2205

760
90
1
1405

155
14
0
283

39
1
0
749

31
0
0
58

15
0
0
21

0
0
0
329

1
0
0
13

1001
105
1
5063

Pojavljanje sprememb rabe tal smo primerjali tudi z območjem, od koder je razgled na morje
(Slika 51, Preglednica 19).
Zaradi načina izvedbe scenarijev v agentnem modelu ne bomo analizirali sprememb rabe tal v
scenariju X1, ker ne predstavljajo dejanskih sprememb, ampak smo jih ustvarili sami, ko smo
območjem s pogostejšimi poplavami, večjimi nakloni in gozdovi pripisali novo vrednost
»omejitev rabe tal«. Iz grafičnih prikazov in preglednice pa je razvidno, da se spremembe
rabe tal v ostalih treh scenarijih pojavljajo znotraj pa tudi izven območja, od koder je razgled
na morje. V scenarijih X2 in Y2 je več sprememb rabe tal nastalo izven območja z razgledom
na morje, v scenariju Y1 pa so skoraj vse spremembe rabe tal nastale na območju, od koder je
razgled na morje.
Preglednica 19: Spremembe rabe tal po štirih scenarijih v območju z razgledom na morje in
izven njega
Znotraj območja z
razgledom na morje

Izven območja z
razgledom na morje

Skupna
vsota

1441

1417

2858

424

630

1054

1017

787

1804

1441

1417

2858

sprememba-ja

220

326

546

sprememba-ne

1221

1091

2312

1441

1417

2858

sprememba-ja

88

10

98

sprememba-ne

1353

1407

2760

1441

1417

2858

sprememba-ja

177

185

362

sprememba-ne

1264

1232

2496

5764

5668

11432

Oznake vrstic
Scenarij x1
sprememba-ja

17

sprememba-ne
Scenarij x2

Scenarij y1

Scenarij y2

Skupna vsota

17

Zaradi načina izvedbe scenarijev v agentnem modelu te spremembe rabe tal niso dejanske spremembe, ampak
smo jih ustvarili sami, ko smo območjem s pogostimi poplavami, večjimi nakloni in gozdovom pripisali novo
vrednost (»omejitev rabe«). S tem se je izgubil podatek o rabi tal. Pri prostorski analizi pa računalnik to novo
vrednost obravnava kot spremembo rabe tal, čeprav je bila ustvarjena umetno. Analiza sprememb zato ni
smiselna.
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Slika 51: Spremembe rabe tal po štirih scenarijih

Podlaga: Meja občine …, 2013; Digitalni model …, 2013.

4.5.6.3 Med katerimi akterji prihaja do največ konfliktov interesov?
V modelu je možen konflikt med štirimi akterji. Konflikt lahko nastane med le dvema
akterjema, med tremi ali pa med vsemi štirimi akterji (Slika 52). V vseh štirih scenarijih so
konflikti večinoma le med dvema akterjema. Največkrat sta to kmet ter naravo- oziroma
kulturovarstvenik (scenarij X2 in Y2). Drugi najpogostejši konflikt med dvema akterjema je
med lastnikom počitniškega bivališča in med naravo- oziroma kulturovarstvenikom (scenarij
X1 in Y1). Naravo- oziroma kulturovarstvenik postavlja omejitve glede rabe tal na velikem
delu občine, zato tudi prihaja v konflikt z veliko akterji. Prav tako so kmetje najštevilčnejši
akterji in posledično so zato lahko velikokrat v konfliktu z drugimi akterji.
Konfliktov s tremi ali vsemi štirimi akterji je veliko manj. Med trojnimi konflikti so
najštevilčnejši konflikti med kmetom, lastnikom počitniškega bivališča ter naravo- oziroma
kulturovarstvenikom (scenarij X2 in Y2). Podobno kot pri konfliktih med dvema akterjema
tudi tu prihajajo najpogosteje v konflikt akterji, ki imajo interese, vezane na večja območja
(prostorsko obsežne). Konfliktov med vsemi štirimi akterji je v vseh štirih scenarijih
zanemarljivo malo. V povprečju je v vsakem scenariju manj kot pet takšnih konfliktov.
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Slika 52: Prikaz povprečnega števila konfliktov po scenarijih med posameznimi akterji

4.6 Interaktivni prostorski scenariji o željah in odločitvah pri prostorskem
načrtovanju
Izdelana igra z interaktivnim sprejemanjem odločitev o prihodnjem prostorskem razvoju
omogoča učenje o različnih funkcijah podeželja in interesih akterjev, zaradi česar prihaja do
konfliktov glede sprememb rabe tal.
4.6.1 Zasnova igre PodeŽELJE
Ime igre nakazuje na prisotnost različnih želja (interesov) glede prihodnjega razvoja
podeželja. Namen igre je prikaz spreminjanja rabe tal zaradi različnih interesov akterjev. Na
podeželju živijo, delajo in ga uporabljajo različni akterji. Čeprav živijo na istem območju,
podeželja ne dojemajo enako, ampak glede na lastne želje in interese. Sprejemanje odločitev o
spremembah v prostoru, kjer živijo tako različni akterji, ni enostavno. Težko je ustreči vsem,
vsaka odločitev pa ima tudi svojo ceno in vpliva na izgled pokrajine. Cilj igre je spoznati, da
na podeželju obstajajo ljudje, ki imajo različne interese, da so ti interesi pogosto neskladni,
zato s sprejetimi odločitvami niso vedno vsi zadovoljni ter da vsaka odločitev v prostoru
nekaj stane.
Igra je namenjena učencem v devetem razredu osnovne šole. Navezuje se na izobraževalne
cilje pri predmetu geografija. Med splošnimi cilji tega predmeta je navedeno, da:
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»Učenci pri pouku geografije razvijajo spretnosti za vrednotenje protislovij v okolju
(lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega sveta, obenem pa se usposabljajo za
prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter odgovornosti do ohranjanja fizičnih in
bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije« (Geografija …, 2011, str. 6).
 »Učenci pri pouku geografije razvijajo vrednote, ki prispevajo k zanimanju za
družbene potrebe, reševanju skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj na lokalni,
nacionalni, regionalni in planetarni ravni« (Geografija …, 2011, str. 7).
Igra PodeŽELJE se neposredno navezuje na štiri operativne cilje predmeta geografija v
devetem razredu osnovne šole:
 »Učenec razume celovitost prostorskih vprašanj in pozna nekatere možnosti lastne
aktivne udeležbe18« (Geografija …, 2011, str. 18).
Igra prikazuje želje različnih akterjev za rešitev določenega prostorskega problema na
podeželju. Iz različnih želja akterjev je razvidno, da drugače gledajo na isti problem. Iz
igre je razvidno tudi, da vsak ukrep nekaj stane in zahteva določen čas za izvedbo.
Ukrepa, ki bi ustrezal vsem, pa včasih ni možno izvesti, ker zanj ni dovolj sredstev.
 »Učenec vrednoti naravno in kulturno dediščino Slovenije kot temelj za razvoj
turizma« (Geografija …, 2011, str. 19).
V igri je možno videti, da se z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine ohranja tudi
kulturna pokrajina (obdelovalne terase, trajni nasadi), ki je temelj za razvoj turizma.
 »Učenec analizira pomen turizma za človeka kot posameznika in družbo kot celoto«
(Geografija …, 2011, str. 19).
Igra prikazuje, da so tudi lastniki počitniških bivališč pomembni akterji na podeželju
oziroma pri prostorskem načrtovanju, hkrati pa tudi turizem pomaga ohranjati kulturno
pokrajino oziroma naravno in kulturno dediščino.
 »Učenec ovrednoti pomen Jadranskega morja za podnebje, rastlinstvo, promet,
turizem, ribolov in kmetijstvo« (Geografija …, 2011, str. 18).
Razgled na morje je pomemben dejavnik pri izbiri lokacije počitniškega bivališča.
Igra je sestavljena iz štirih delov: uvoda, seznama predlogov (»dnevnega reda«), mnenj
akterjev in povzetka odločitev. Posledice odločitev v pokrajini lahko igralec spremlja na
blokdiagramu manjšega dela pokrajine (Slika 53). Možno je tudi spremljanje finančnih in
časovnih posledic odločitev.
Slika 53: Prikaz dela pokrajine, na katerega lahko igralec vpliva s sprejetimi odločitvami v
igri.

18

Poševna pisava je uporabljena tudi v izvornem dokumentu. Označuje cilje, ki so izbirni in namenjeni le
nekaterim učencem.
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Igralec mora sprejeti odločitve o treh različnih predlogih za spremembe v pokrajini (Slika 54).
Vsak akter ima svoje mnenje glede na predlagane spremembe. Pri vsakem mnenju akterja je
podan ukrep, s katerim se mu lahko ugodi. Če igralec izvede ukrep, je ta akter zadovoljen,
ostali pa običajno ne. Za izvrševanje ukrepov, ki jih predlagajo akterji, ima igralec na voljo
nekaj denarja. Če ima na voljo manj denarja, kot je cena izvedbe ukrepa, tega ukrepa ne more
izvesti. Od izbire ukrepa je odvisno, koliko časa in denarja bo porabil za izvedbo spremembe.
Slika 54: Trije predlogi sprememb v pokrajini. Spremembe so narisane z rdečo barvo.

V igri nastopajo štirje akterji: kmet, lastnik počitniškega bivališča, naravovarstvenik oziroma
kulturovarstvenik in župan. Predstavljeni so v Preglednici 20. Njihovi priimki so izmišljeni,
so pa značilni za statistično regijo, od koder prihajajo (Najpogostejši priimki …, 2017).
Preglednica 20: Predstavitev akterjev v igri
1
2
3
4

Vloga akterja
župan
kmet

Priimek
Kocjančič
Hrvatin

lastnica
počitniškega
bivališča
naravovarstvenik,
kulturovarstvenik

HribarKrajnc
Golob

Interes akterja
»Zastopam vse prebivalce občine.«
»Obdelujem (ali pa tudi ne) kmetijske površine in pridelujem
hrano. S tem lahko močno vplivam na videz pokrajine.«
»Sem prihajam skoraj vsak konec tedna. Všeč mi je razgled na
morje, tišina in oljčni nasad za hišo. Želim, da tako ostane za
zmeraj.«
»Sodelujem pri pripravi prostorskih aktov s pripravo strokovnih
podlag, smernic in mnenj. Na spremembe v prostoru vplivam z
ohranjanjem obstoječega stanja, kar običajno pomeni
omejevanje sprememb.«

Igralec mora v igri sprejeti tri odločitve. Odločiti se mora, ali bo zgradil novo cesto po
predlagani trasi ali bo spremenil prostorski plan in dovolil novo pozidavo ter ali bo zgradil
igrišče za golf (Preglednica 21, Preglednica 22, Preglednica 23). Pri vsakem predlogu spozna
različna mnenja vseh štirih akterjev. Nato mora pri vsakem od predlogov izbrati enega od
ukrepov, s katerim lahko ugodi željam akterjev ali pa se odločiti, da spremembe ne bo
izvedel. Finančno ovrednotenje posameznega ukrepa ne predstavlja dejanskih stroškov, prav
tako ne predlogi ne ukrepi niso primeri resničnih odločitev in jih ne bomo našli v proračunu
Občine Izola.
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Preglednica 21: Mnenja akterjev na predlog gradnje nove ceste ter predlagani ukrepi
Akter
kmet
naravovarstvenik,
kulturovarstvenik
lastnica počitniškega
bivališča
župan

Mnenje (M) akterja na predlog gradnje nove ceste ter predlog ukrepa (U)
M
»Moje tri nasade oljk, preko katerih bo potekala cesta, je posadil že moj nono.
Oljčno olje iz teh oljk je vrhunsko in z njim zmagujem na mednarodnih
tekmovanjih. To je tudi lepa reklama za občino.«
U
Spremeni traso ceste tako, da se izogneš kmetovim oljkam. (500.000 EUR)
M
»Potrebno je ohraniti obdelovalne terase. Takšna gradnja bo dražja.«
U
Tam, kjer bi cesta uničila terase, jo spelji v predor. (500.000 EUR)
M
»Lokacijo mojega počitniškega bivališča sem izbrala tako, da bom imela mir in
tišino. Zdaj bo pa to območje zelo hrupno!«
U
Ob cesti postavi visoko protihrupno ograjo. (150.000 EUR)
M
»Zagotavljati moramo varne cestne povezave za vse občane in vsem omogočiti
dostop do mesta.«
U
/

Preglednica 22: Mnenja akterjev na predlog spremembe prostorskega plana ter predlagani
ukrepi
Akter
kmet
naravovarstvenik,
kulturovarstvenik
lastnica počitniškega
bivališča
župan

Mnenje (M) akterja na predlog spremembe prostorskega plana ter predlog ukrepa
(U)
M
»Ne potrebujemo novih hiš, potrebujemo še več kmetijskih zemljišč, ker jih je že
zdaj premalo.«
U
Zmanjšaj število predvidenih objektov. (50.000 EUR)
M
»Naselja so v tej pokrajini tradicionalno na slemenu. Z gradnjo novih hiš na
pobočju bodo uničene tudi obdelovalne terase. Raje obnovimo obstoječe prazne
stavbe.«
U
Izdelaj novo različico plana, kjer stavb ne bo na območju teras. (100.000 EUR)
M
»Svoje počitniško bivališče si bodo tu zdaj lahko sezidali tudi moji prijatelji.
Zgradili pa bodo tudi novo trgovino.«
U
/
M
»Zagotavljati moramo pogoje, da se ljudje ne odselijo drugam. Potrebujemo nova
stanovanja, s spremembo plana bo to možno.«
U
/

Preglednica 23: Mnenja akterjev na predlog gradnje igrišča za golf ter predlagani ukrepi
Akter
kmet

naravovarstvenik,
kulturovarstvenik
lastnica počitniškega
bivališča
župan

Mnenje (M) akterja na predlog gradnje igrišča za golf ter predlog ukrepa (U)
M
»Z izgradnjo igrišča bom izgubil parcele na najboljših kmetijskih zemljiščih v
dolini. Pridelava hrane je pomembnejša od golfa.«
U
Kmetu izplačaj odškodnino za njegovih pet parcel. (500.000 EUR)
M
»Ob predvidenem območju igrišča za golf je manjše območje, kjer živi zaščitena in
redka vrsta polža. Insekticid za vzdrževanje trave na igrišču bo imel močan vpliv
na njegovo številčnost.«
U
Zmanjšaj območje igrišča za golf tako, da se ne bo dotikalo območja, kjer živi
polž. (150.000 EUR)
M
»Zaradi igrišča bo sem prihajalo veliko obiskovalcev. Na cesti bo gneča in dolgo
bo trajalo, da se bom lahko pripeljala domov.«
U
Razširi obstoječo cesto v dolini. (800.000 EUR)
M
»To je pomembna investicija, ki bo zagotovila 125 novih delovnih mest. Povečali
se bodo tudi prihodki zaradi večjega števila obiskovalcev.«
U
/

Vsaka odločitev igralca vpliva na izgled pokrajine, količino denarja, ki je še na voljo ter na
zadovoljstvo akterjev. Glede na izbiro ukrepov oziroma odločitve, je možnih 36 različnih
kombinacij sprememb pokrajine. Grafični prikazi vseh kombinacij so v Prilogi 7.
Zadovoljstvo akterjev se meri s točkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo
zadovoljen. Na začetku so trije akterji (kmet, lastnica počitniškega bivališča, naravovarstvenik
oziroma kulturovarstvenik) zelo zadovoljni (imajo 5 točk). Glede na sprejete odločitve pa se
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od teh 5 točk odbijajo točke, kot prikazuje Preglednica 24. Iz končnega števila točk se
izračuna zadovoljstvo akterja po vseh treh sprejetih odločitvah. Če ima po vseh treh
odločitvah akter 4 ali 5 točk, je zadovoljen, če ima 3 točke ni niti zadovoljen niti
nezadovoljen, če ima 1 ali 2 točki pa je nezadovoljen. Zadovoljstvo župana se ne meri s
točkami, ampak se izračuna glede na leta, ki so bila porabljena za (ne)izvedbo ukrepa. Če je
med izbranimi ukrepi tudi ukrep, za katerega je bilo porabljeno več kot štiri leta (županov
mandat), je župan nezadovoljen. Prav tako je nezadovoljen, če se ne izvede nobena izmed treh
predlaganih sprememb.
Preglednica 24: Predlogi sprememb, možni ukrepi in njihovi stroški ter izračun vpliva ukrepa
na zadovoljstvo akterjev
Ukrep, ki ga je možno sprejeti
Predlog
spremembe

Strošek ukrepa
Vrsta ukrepa
EUR

Gradnja
ceste

Sprememba
plana

Gradnja
igrišča za
golf

Neizgradnja

Gradnja
predora, skozi
katerega se
spelje cesto
Premik trase
ceste, da se
izogne oljkam
Postavitev
protihrupne
ograje ob cesti
Sprememba
plana tako, da
se območje
manj pozida
Sprememba
plana tako, da
se gradnja
dovoli na
slemenu in le
malo na
pobočju
Izplačilo
odškodnine
kmetu
Zmanjšanje
površine igrišča
za golf
Razširitev
obstoječe ceste
v dolini
Neizgradnja
ceste, igrišča za
golf, nesprejetje
prostorskega
plana

Akter
Kmet

Leta,
potrebna za
izvedbo

Naravovarstvenik in
kulturovarstvenik

Lastnik
počitniškega
bivališča

Točke, ki se s sprejetjem ukrepa odbijejo od točk za
izračun zadovoljstva akterja (začetno stanje = 5 točk)

Župan
Zzadovoljen,
Nnezadovoljen

500.000

5

0

0

-1

N

500.000

5

0

0

-1

N

150.000

1

-1

-1

0

Z

50.000

3

-0,5

-1

-1

Z

100.000

4

0

0

-1

Z

500.000

3

-1

-1

-1

Z

150.000

3

-1

-0,5

-1

Z

250.000

3

-1

-1

0

Z

0

0

0

0

0

N

4.6.2 Usmerjanje sprememb in konfliktov na podeželju
Igra PodeŽELJE je platforma za učenje in eksperimentiranje (Smiths, Kuhlman, 2002, str. 17)
oziroma digitalni vmesnik, ki prikazuje rabo tal in konflikte med akterji na podeželju. Ustvari
stičišče, kjer se srečajo različne funkcije podeželja, različni interesi in akterji ter pokaže,
kakšen vpliv imajo na rabo tal in izgled pokrajine.
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Poznavanje različnih interesov v prostoru in posledic odločitev lahko pripomore k
zmanjševanju konfliktov. Z načrtnim usmerjanjem pozornosti (izobraževanjem) lahko
usmerjamo tudi obnašanje ljudi in s tem pojavljanje konfliktov.
»Ker dejstvo je, da prostorsko planiranje je eno samo razreševanje konfliktov interesov. Kako
se zdaj k temu pristopa? Če se pristopa z enim, bom rekel tudi izobraževanjem teh
udeležencev, se lahko te konflikte lažje reši. Se prav vidi, če nekdo izsiljuje svoje interese, če
nekdo ne izobražuje ostalih, jih ne pravočasno informira, v določenih zadevah tudi to lahko
pelje v dolgotrajnejše konflikte.« –A07
Tako si ljudje lažje predstavljajo, da v prostoru niso sami in da je pri urejanju prostora
potrebno ohranjati širši pogled, ne pa pogled z lastnega dvorišča:
»Za prostor ne moreš gledat samo iz svojega stališča. Jaz vem, da nekdo bi na zemljišču rabil
50 m2 [veliko lopo]. Ja in on vidi samo sebe. Druge institucije gledajo te stvari bolj od daleč
in morajo videt vse hkrati. Jaz bi zmeraj vprašal kontra. Dajmo na vsako parcelo, ki obstaja v
občini Izola, postavit en objekt, ki je velik 15 m2. Naj naredi eden projekcijo in bomo vidli,
kako bo občina Izola videt takrat. Pa ne samo Izola, vsaka druga občina. Ni treba, da je Izola.
Tako projekcijo bi moral dat ljudem pogledat.« –A11
Ljudje se tudi ne zavedajo vrednot prostora, v katerem želijo graditi oziroma postavljati
različne objekte, ampak razmišljajo le o rešitvi svojega problema. V nasprotju z njimi pa
morajo prostorski načrtovalci oziroma osebe, zaposlene v ustanovah, ki se ukvarjajo z
urejanjem prostora, na to gledati širše:
»Oni [ljudje] si predstavljajo, da pač rešuje samo ta problem, kako bo neko površino, pokrito
si zagotovil, da bo notri spravil orodje. Ampak to lahko narediš na tisoč načinov. Od tistega
ciganskega, iz nekih pločevin iz vseh koncev in krajev, do zelo estetskega ali pa estetsko
dovršenega načina, ki ima vse ... kako bi rekel .. vzgibe v neki tradiciji, v neki zgodovinski
krajini, iz katerih črpa.« –A10
»Ja, zagotovo [na konflikte] gledam drugače zato, ker velikokrat vidim tudi širšo sliko. Jo
moram videt.« –A12
Igra z interaktivnimi scenariji je možen način, kako prikazati ljudem, da v prostoru (na
podeželju) sobivajo ljudje z različnimi interesi in pogledi na možno rabo nekega območja.
Odločitve, ki jih sprejmemo, zato da ugodimo enemu interesu, vplivajo na druge in imajo
posledice v prostoru. Prikaže pa tudi, da navkljub sprejemanju dobrih odločitev vsi akterji
niso vedno zadovoljni, bodisi zato, ker so z odločitvijo povezani visoki stroški ali pa dolgi
roki izvedbe, ki se ne ujemajo s štiriletnim mandatom:
»Ne vem, jaz mislim, da sploh za prostorsko načrtovanje si je treba vzet čas . Vsi bi želeli spet
v 'election time' – v volilnem času začet in končat zadeve.« –A09
Tudi z izobraževanjem in boljšim komuniciranjem nikoli ne bomo odpravili konfliktov
(Ogorelec, 1995, str. 12) in jih tudi ne želimo v celoti odpraviti. Konflikti niso nujno nekaj
slabega in negativnega, saj so pokazatelji inovacij in sprememb (Torre in sod., 2014, str. 3) in
so »korektiv tem uradno določenim potem sprejemanja nekih odločitev« –A03. Včasih jih
potrebujemo le zato, da nas prisilijo k iskanju rešitve in na takšen način usmerijo pozornost:
»za rešit neko zadevo je kakšenkrat treba tudi umetno vzpostavit konflikt. […] Ker ko si ti v
konfliktu, si prisiljen iskat rešitve na aktiven način in prideš do rešitve prej. Če te nobeden nič
ne preganja, te pusti na miru, tudi mi ne bomo delali. Zakaj pa bi neki.« –A11
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Prav to reklo »zakaj pa bi, če mi ni treba« poskuša rešiti izdelana igra tako, da spodbudi
razmišljanje o različnih interesih in akterjih na podeželju. Na ta način igralec lahko spozna, da
je nestrinjanje med različnimi uporabniki podeželja zelo običajno in pričakovano. To znanje
pa omogoča lažje vključevanje in sodelovanje pri urejanju prostora, razumevanje, da z
rešitvami nikoli ne bodo vsi zadovoljni ter zavedanje, da je pri urejanju prostora potrebno
gledati dlje od lastnega dvorišča. Na takšen način lahko poskušamo usmerjati razmišljanje
uporabnikov in posredno vplivamo tudi na usmerjanje sprememb rabe tal v prostoru in
pojavljanje oziroma zmanjševanje konfliktov.
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5 Sklep in komentar
Zadnje poglavje je razdeljeno na pet delov. V prvem je pregled uresničitve zastavljenih ciljev
in hipotez. V drugem so podane omejitve in pomanjkljivosti uporabljenih metod oziroma
raziskave, v tretjem sklepne ugotovitve, v četrtem doprinos k razvoju znanosti, v petem pa
predlogi za nadaljnje delo.

5.1 Preverjanje zastavljenih ciljev in hipotez
5.1.1 Preverjanje zastavljenih ciljev
Namen doktorske disertacije je bil: prikazati predvideno spreminjanje rabe tal in pojavljanje
konfliktov interesov med akterji glede rabe prostora na podeželju občine Izola v prihodnjih 30
letih ter ugotoviti, kako bi lahko v prihodnosti te spremembe usmerjali in tako zmanjševali
konflikte. Za uresničitev namena smo si zastavili osem ciljev. Njihovo uresničitev preverjamo
v nadaljevanju.
Cilj 1: Analiza obstoječih opredelitev podeželja.
Analizirali smo 27 obstoječih slovenskih in tujih opredelitev podeželja (Poglavje 4.1).
Ugotovili smo, da so za opredelitev pojma podeželje uporabljene zelo različne besede, ki se v
opredelitvah pojavljajo v različnih kombinacijah. Med njimi so šibke in močne, pa tudi
nevidne povezave. Podeželje je zaradi velikega števila takih povezav zelo kompleksen pojem.
Glede na zastavljen namen in cilje doktorske disertacije smo izdelali opredelitev podeželja, ki
je navedena v Poglavju 1: Podeželje je fizični in/ali namišljeni prostor, ki ga akterji opredelijo
kot podeželskega, kjer zaradi prepleta in součinkovanja več funkcij prihaja do sprememb rabe
tal, kar lahko vodi v konflikte interesov med akterji. Akterji so različni, zato predvidevamo,
da bodo drugače dojemali podeželje, njegove funkcije in imeli različne poglede glede rabe tal.
Zato domnevamo, da med njimi lahko nastanejo konflikti.
Cilj 2: Opredelitev podeželja v občini Izola ter prikaz območij, kjer zaradi različnega
dojemanja podeželja lahko prihaja do konfliktov interesov.
S spoznavnimi zemljevidi smo opredelili mejo med mestom in podeželjem, kot si jo
predstavljajo prebivalci občine Izola. S primerjavo 25 spoznavnih zemljevidov z uradnimi
opredelitvami podeželja smo ugotovili, da se dojemanje prebivalcev ne ujema popolnoma z
uradnimi opredelitvami. Obvoznica je po mnenju anketiranih občanov zelo izrazita meja,
mejo pa so risali tudi po zgornjem robu amfiteatra. Na podlagi obstoječih prostorskih
dokumentov, prostorskih procesov in prostorskih predstav anketiranih prebivalcev smo
predlagali mejo med mestom in podeželjem v občini Izola. Prikazana je na Sliki 26. Podeželje
v občini Izola pri taki opredelitvi vključuje naselja Korte, Cetore, Malija, Nožed, Šared,
Baredi, dele naselij Jagodje, Dobrava in Izola ter obsega 72,3 % površja občine. Do razlik v
dojemanju podeželja prihaja na pobočjih amfiteatra ter na območju bolnišnice. Predlagana
meja se še najbolj približa meji, ki sta jo določila Perpar in Kovačič (2002; Slika 4c).
Podeželsko območje kot so ga opredelili prebivalci, je po površini manjše kot območje, ki ga
določa prostorski akt PUP podeželje.
Cilj 3: Prikaz funkcij podeželja v občini Izola in določitev razmerja med njimi.
S pregledom literature ter analizo statističnih in prostorskih podatkov smo opredelili in
analizirali funkcije podeželja v občini Izola. Osredotočili smo se na tri, ki prevladujejo na
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slovenskem podeželju (Klemenčič, 2006) in v občini Izola: kmetijstvo, turizem in rekreacija
ter varstvo kulturne pokrajine. Za prikaz spreminjanja razmerja med temi tremi funkcijami
smo uporabili več kazalcev, ki smo jih razdelili v tri skupine. Prikaz razmerja med njimi je na
Sliki 33, iz katere je razvidno, da prevladuje turizem in rekreacija (44,84 %), sledi varstvo
kulturne pokrajine (40,49 %), kmetijstvo pa predstavlja le 14,67 %. Za izračun deležev smo
uporabili omejen nabor podatkov za krajše časovno obdobje, ki smo jih lahko pridobili v
relativno kratkem času. Če bi imeli na voljo več podatkov in podatke za daljše obdobje, bi
bilo razmerje med funkcijami verjetno drugačno.
Cilj 4: Opredelitev akterjev in prikaz konfliktov na podeželju občine Izola.
Analizirali smo časopisne članke v rubriki »Istra« v časopisu Primorske novice za sedemletno
obdobje (2008–2014). V tem obdobju je bilo na podeželju občine Izola zabeleženih 21
konfliktov v 87 člankih. Konflikti so se razlikovali po lokaciji, intenzivnosti (številu objav in
številu znakov brez presledkov), predlagatelju spremembe (investitor, kmet, Občina, DARS,
več predlagateljev), vzroku za nastanek (nelegalna gradnja, gradnja infrastrukture,
načrtovanje umestitve nove dejavnosti/objekta, sprememba prostorskega akta) in trajanju
(enkraten, večleten, ponavljajoč). Konflikti so opisani v Poglavju 4.4, prikazani pa na Sliki 34
in Sliki 35. Akterji so opisani v Poglavju 2.3.1 in prikazani na Sliki 38 ter na Sliki 6.
Cilj 5: Določitev gonilnih sil in obeh osi za zasnovo štirih scenarijev spreminjanja rabe tal
zaradi konfliktov interesov ter zasnova štirih scenarijev za uporabo v agentnem modelu.
S pomočjo pregleda literature in analize sprememb rabe tal v preteklih obdobjih smo določili
gonilne sile, ki smo jih razdelili v pet skupin: vrednote, tehnologija, naravno okolje, politika
in družba. Na podlagi tega smo določili dve osi (količina padavin, tehnološki razvoj), na
kateri smo navezali štiri scenarije in jih poimenovali (X1 – Proračunska rezerva za
poškodovane škarpe, X2 – Namesto solate rastejo hiške, Y1 – Odškodnine zaradi suše, Y2 –
Zeleno naj bo zeleno).
V scenariju X1 velika količina padavin povzroča plazove, usade in erozijo. Gozdovi imajo
pomembno protierozijsko vlogo. Zaradi varstva pred erozijo je v tem scenariju na območjih z
večjimi nakloni in na območjih z gozdom omejena raba tal. Omejena je tudi raba tistih
območij, kjer so pogoste poplave.
Scenarij X2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in velika količina padavin, ki pa zaradi
tehnologije ni tako velika ovira kot v scenariju X1. Predpostavka scenarija je, da kmetijstvo in
poselitev nista omejena z nakloni.
V scenariju Y1 imajo vodni viri strateški pomen, zemljišča blizu vode in terase pa so zelo
zaželena.
Scenarij Y2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in suša. Predpostavka scenarija je, da
kmetijstvo in poselitev nista omejena z nakloni. Vodni viri imajo velik pomen. Zemljišča, ki
so bila v drugih scenarijih na območju poplav, se v tem scenariju namakajo. Tehnologija
omogoča izboljšanje pridelovalne sposobnosti tal.
Cilj 6: Izdelava agentnega modela konfliktov interesov.
Pri izdelavi agentnega modela smo uporabljali vzorčno usmerjeno modeliranje. Določili smo
šest vzorcev, na podlagi katerih smo določili strukturo modela, z njimi pa smo tudi preverili
delovanje modela oziroma si pomagali pri določitvi parametrov, pri katerih model najbolje
proizvaja poprej določene vzorce. Vzorci so:
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Vzorec 1: Prostorski plani se za območje podeželja Izole redko spreminjajo. Med letom 1989
in 2015 se je plan za območje izven ureditvenega območja mesta Izola (in s tem namenska
raba) spremenil enkrat, in sicer v letu 2004.
Vzorec 2: Območja z razgledom na morje so še posebno privlačna za pozidavo in gradnjo
počitniških bivališč (Van Auken, 2010).
Vzorec 3: Iz analize sprememb rabe tal med letoma 2002 in 2012 je razvidno, da se površina
pozidanih zemljišč počasi povečuje (Slika 27).
Vzorec 4: Na leto je na podeželju občine Izola približno pet konfliktov interesov (Preglednica
11), v povprečju pa se pojavita dva nova konflikta. Med leti prihaja do velikih razlik v lokaciji
(Slika 34). En konflikt ni nujno vezan na eno zemljiško parcelo, obsega jih lahko več (na
primer območje prostorskega akta).
Vzorec 5: Polkrožni del občine Izola, ki se dviguje od morja do vrha gričevnatih pobočij na
jugu, je zaradi oblike dobil ime amfiteater (Gabrijelčič, 1988). V strokovnih podlagah varstva
naravne in kulturne dediščine ugotavljajo, da se na tem območju pojavljajo prostorsko
nesprejemljivi objekti in infrastrukturne povezave (Križan, 1995). Večji del tega območja je v
planski celoti 9. Iz spoznavnih zemljevidov, ki so jih risali prebivalci občine Izola, je
razvidno, da prihaja v »amfiteatru« do razhajanj v dojemanju podeželja, tj. anketiranci
menijo, da je območje mestno, čeprav je v prostorskih dokumentih opredeljeno kot
podeželsko (Slika 25).
Vzorec 6: Število neskladnih gradenj po planskih celotah smo pridobili v Uredbi o prostorskih
ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Izola (1994). V njej so po
planskih celotah našteti posegi, ki so v neskladju s prostorskimi akti (Preglednica 12). Največ
jih je v planskih celotah 8 in 9, ki ju Uredba obravnava skupaj.
Cilj 7: Analiza in ovrednotenje rezultatov agentnega modela po štirih uporabljenih scenarijih,
glede na tri vprašanja, ki smo jih zastavili pri pisanju modela.
Agentni model je vseboval tri vprašanja, na katera smo želeli pridobiti odgovor s pomočjo
modela.
V katerih delih občine Izola bo po štirih scenarijih največ konfliktov interesov? V
scenariju X2 je največ konfliktov v planski celoti 12 (območje v večji meri brez razgleda na
morje, kjer prevladuje kmetijska raba tal), v preostalih treh scenarijih pa v planski celoti 8
(območje, ki je skoraj v celoti zavarovano kot kulturna krajina, večji del območja ima tudi
razgled na morje). Konflikti se večinoma pojavljajo na območju z razgledom na morje.
Med katerimi akterji prihaja do največ konfliktov interesov? V modelu so bili štirje
akterji: kmet, lastnik počitniškega bivališča, župan ter naravo- oziroma kulturovarstvenik. V
vseh štirih scenarijih so konflikti nastali večinoma le med dvema akterjema. Največkrat sta to
kmet ter naravo- oziroma kulturovarstvenik (scenarij X2 in Y2). Drugi najpogostejši konflikt
med dvema akterjema je med lastnikom počitniškega bivališča in med naravo- oziroma
kulturovarstvenikom (scenarij X1 in Y1). Konfliktov s tremi ali vsemi štirimi akterji je veliko
manj. Pri konfliktih med tremi akterji so najštevilčnejši konflikti med kmetom, lastnikom
počitniškega bivališča ter naravo- oziroma kulturovarstvenikom. Konfliktov med vsemi
štirimi akterji je v vseh štirih scenarijih zanemarljivo malo, takšni konflikti pa so se v vseh
štirih scenarijih pojavljali na območju z razgledom na morje. Možen razlog za manjše število
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konfliktov med štirimi akterji je, da se take konflikte poskuša preprečevati že pri prostorskem
načrtovanju. Tudi pri analizi konfliktov v časopisu nismo zasledili veliko konfliktov s toliko
akterji.
Kako interakcija med akterji vpliva na spreminjanje rabe tal? Konflikti so se pojavljali v
celicah, kjer je prišlo do spremembe rabe tal in tudi v celicah, kjer se raba ni spremenila. V
vseh štirih scenarijih je največ konfliktov med akterji nastalo na kmetijskih zemljiščih, kjer ni
prišlo do sprememb rabe tal. V celicah, kjer je nastala sprememba rabe tal, pa se je raba
najpogosteje spremenila iz gozda v kmetijsko zemljišče (scenarij X2 in Y2) ter iz kmetijskih v
pozidana zemljišča (scenarij X1 in Y1). Celice, kjer so bili akterji v konfliktu in kjer se je
zgodila sprememba rabe tal, so imele različno število akterjev v konfliktu. V vseh štirih
scenarijih sta to največkrat bila dva akterja. Večina sprememb rabe tal se je zgodila izven
območja z razgledom na morje (v scenarijih X2, Y1, Y2; pri scenariju X1 primerjava
sprememb rabe tal z začetnim stanjem ni bila smiselna, ker smo nekaterim celicam pripisali
vrednost »omejitev rabe« in s tem izbrisali podatek o rabi tal).
Cilj 8: Izdelava preproste računalniške igre, ki prikazuje rabo tal in konflikte interesov med
akterji na podeželju.
Na podlagi prostorskih, statističnih in drugih zbranih podatkov smo izdelali preprosto
interaktivno računalniško igro, ki smo jo poimenovali PodeŽELJE. Igra omogoča učenje o
različnih akterjih, njihovih željah (interesih) ter konfliktih, ki zaradi tega nastajajo na
podeželju občine Izola. Igra ne vsebuje zemljevida, ampak le shematiziran prikaz manjšega
dela podeželske pokrajine. Dvakrat smo jo tudi preizkusili s študenti geografije ter tako
odpravili določene pomanjkljivosti oziroma izboljšali razumljivost navodil. Igra je izdelana
do faze, ko bi se vanjo morali začeti vključevati strokovnjaki z različnih področij. Ni
namenjena usklajevanju interesov med akterji, ampak izobraževanju in prikazu posledic
različnih odločitev na izgled podeželske pokrajine in (ne)zadovoljstvo akterjev. Opisana je v
Poglavju 4.6 in priložena na CD-ju (Priloga 9).
5.1.2 Preverjanje zastavljene hipoteze
Hipoteza se je glasila: v prihodnjih 30 letih lahko na podeželju občine Izola pričakujemo
spremembe rabe tal na najprivlačnejših območjih z razgledom na morje, kjer se pojavlja tudi
največ konfliktov interesov.
Iz analize podatkov agentnega modela je bilo ugotovljeno, da so se spremembe rabe tal in
konflikti interesov v vseh štirih scenarijih pojavljali na območju z razgledom na morje in
izven njega. Večina sprememb rabe tal se je pojavljala izven, konflikti pa na območju z
razgledom na morje. Hipotezo lahko zato le delno potrdimo. Na najprivlačnejših območjih z
razgledom na morje so se spremembe rabe tal sicer pojavljale, a jih je bilo več izven tega
območja.
Rezultat je verjetno posledica načina modeliranja reševanja konflikta v agentnem modelu.
Reševanje konflikta smo v modelu najprej izvedli za konfliktne celice, nato pa še za
nekonfliktne, postopek je bil v obeh primerih enak in ga prikazujemo s spodnjimi vrsticami
programa. Vrstice so v agentnem modelu del ukaza reši-konflikt (Priloga 5).
;; če se želena raba ujema z namensko (želena-raba = namraba) in če celica ni
zavarovana (evrd = 0)
ifelse želena-raba = namraba and (evrd = 0)
[
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set raba želena-raba ;; če se ujema in ni zavarovano, spremeni rabo v želeno
rabo
set konflikt? FALSE ;; celica ni več konfliktna
Zaradi preglednosti nekaj nepotrebnih vrstic tukaj izpuščamo. Za ogled celote glej ukaz reši-konflikt v
Prilogi 5.
]

Kadar je akter v celici izven zavarovanega območja želel spremeniti rabo tal in se je njegova
želja ujemala z namensko rabo tal, smo rabo tal v tej celici spremenili (set raba
želena-raba) in rešili konflikt (set konflikt? FALSE). Meje zavarovanih območij
kulturne krajine se ujemajo z mejami območja z razgledom na morje, zato smo z načinom
reševanja konflikta v agentnem modelu povzročili, da je izven zavarovanih območij in s tem
tudi izven območja z razgledom na morje nastalo več sprememb rabe tal in manj konfliktov.
Če odmislimo način modeliranja reševanja konfliktov in se osredotočimo samo na to, zakaj je
več konfliktov nastalo znotraj, več sprememb rabe tal pa izven območja z razgledom na
morje, pa lahko ugotovimo naslednje. Območje z razgledom na morje se ujema z mejami
zavarovanih območij kulturne krajine, zato manjše število sprememb rabe tal ni tako zelo
presenetljivo. Velik del območja z razgledom na morje zavzemata planski celoti 8 in 9, kjer je
možna raba zemljišč izključno v kmetijske namene in ni dovoljena gradnja kakršnihkoli
objektov (Gabrijelčič,1988). Obstoj prostorske zakonodaje pa še ne pomeni njenega
doslednega izvajanja. Verjetnejši razlog za manjše število sprememb rabe tal na tem območju
so interesi akterjev po drugačni rabi tal (gradnji objektov), zaradi katerih tu nastajajo
konflikti, ki najverjetneje preprečujejo večje število sprememb rabe tal. Možen vzrok je tudi
višja cena zemljišč, ki imajo pogled na morje. Podobne ugotovitve lahko najdemo tudi v
literaturi. Konflikt ni vedno povezan z nastankom dejanske spremembe (Torre in sod., 2014,
str. 3), oziroma lahko nastane prav z namenom, da prepreči morebitno spremembo rabe tal
(Darly, Torre, 2013).
Pojavljanje sprememb rabe tal na območju z razgledom na morje in izven njega smo preverili
še s primerjavo podatkov o dejanski rabi tal v občini Izola med letoma 2012 in 2018.
Kategorije rabe tal v obeh slojih smo predhodno uskladili tako, da so bile enake kot
kategorije, ki smo jih uporabili v modelu (po ključu iz Priloge 3). Oba sloja sta imela
prostorsko ločljivost 10 m, analizo smo opravili z modulom Land Change Modeller v
programu Idrisi Selva. Ugotovili smo, da se je tudi v obdobju 2012–2018 zgodilo več
sprememb rabe tal na območju brez razgleda na morje. Na območju z razgledom na morje se
je raba tal spremenila v 16.897 celicah, na območju brez razgleda pa v 17.799 celicah. Na
območju brez razgleda na morje je bilo torej za 902 celici (9,02 ha) več sprememb rabe tal.
Do razlik med območjema prihaja kljub temu, da so v tem obdobju na obrobju mesta (na
območju z razgledom na morje) bila pozidana večja območja zaradi izgradnje bencinskega
servisa, oskrbovanih stanovanj, kompleksa stanovanj ob Južni cesti, krožišča in pozidave
preostalega dela stanovanjskega območja ob obrtni coni.

5.2 Omejitve in pomanjkljivosti uporabljenih metod oziroma raziskave ter
uporabljenih pojmov
Uporabljali smo več metod, večje pomanjkljivosti pa lahko izpostavimo pri treh: agentnem
modeliranju, metodi spoznavnih zemljevidov in izdelavi interaktivnih prostorskih scenarijev.
Na koncu pa podajamo še tri ugotovitve, ki se nanašajo na raziskavo kot celoto ter dopolnitve
temeljnih uporabljenih pojmov.
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Spreminjanje rabe tal je možno proučevati na različne načine. Agentno modeliranje smo
izbrali zaradi možnosti modeliranja odločitev posameznikov, ki imajo različne interese. Pri
tem pa smo se srečali z dvema večjima izzivoma. Prvi je, kako v agentnem modelu modelirati
konflikt in kako prikazati njegovo rešitev. V modelu, ki smo ga izdelali, agentje (akterji)
izbirajo celice, ki jim želijo spremeniti rabo tal glede na svoje želje. Konflikt nastane, če
celico izbereta dva različna akterja (na primer kmet in župan). Konflikt v celici rešimo tako,
da izmed vseh želja akterjev glede rabe tal za to celico izberemo eno naključno in jo
primerjamo s trenutno rabo tal. Nato pa preverjamo še, ali je celica zavarovana in ali se želena
raba tal ujema z namensko rabo tal. Če je želena raba tal enaka namenski rabi in če celica ni
zavarovana, se tej celici raba tal spremeni, konflikt pa je s tem rešen. Reševanje konfliktov
izven računalniškega programa za agentno modeliranje pa ni tako preprosto, saj se ljudje ne
obnašamo naključno (Kennedy, 2012). Želena raba tal se lahko ujema z namensko rabo,
konflikt pa kljub temu nastane. Tak primer se je na podeželju občine Izola pokazal pri gradnji
previsokih stanovanjskih hiš. Dejanska in namenska raba tal sta se ujemali, vzrok za konflikt
je bila višina stavbe. Drugo pomanjkljivost takega načina reševanja konfliktov pa smo opisali
že pri preverjanju zastavljene hipoteze, tj. modelu smo ukazali, naj ustvari več sprememb rabe
tal izven zavarovanih območij. To pomeni, da prostorski vzorec sprememb rabe tal, ki ga je
proizvedel model, ni vzniknil iz lastnosti agentov in celic v modelu, ampak smo ga v model
vgradili sami.
Drugi izziv pri agentnem modeliranju je bil, kako v modelu spreminjati rabo tal. Celice v
modelu, ki so jim agentje želeli spremeniti rabo tal, smo izbirali naključno (znotraj omejitev
oziroma želja posameznega akterja), prav tako smo naključno izbirali eno izmed različnih
želja akterjev po spremembi rabe tal v celici. Pri dejanski spremembi rabe tal (ne v
računalniškem modelu) končna odločitev običajno ni prepuščena naključju. Odvisna je od
moči akterjev, ki so vpleteni v konflikt. Izdelan agentni model je zato precej preprost, mogoče
celo preveč preprost, in ima določene pomanjkljivosti, kljub temu pa smo z uporabo šestih
vzorcev in vzorčno usmerjenega modeliranja dosegli, da njegova struktura omogoča nastanek
rezultatov, ki so primerljivi z dejanskim stanjem v podeželski pokrajini. Model bi bilo, kljub
vtisu, da deluje, potrebno ponovno zelo natančno preveriti, da bi ugotovili, kateri rezultati so
posledica naših vgrajenih ukazov in kateri resnično vzniknejo zaradi strukture modela.
Tudi opredelitev podeželja je možno izdelati na več načinov (Poglavje 2.1 in 4.1). Za
spoznavne zemljevide smo se odločili, ker v nasprotju s statističnimi kazalniki prikažejo, kje
se ne ujemajo mnenja prebivalcev in uradne opredelitve podeželja. Zaradi takšnih razhajanj
nastajajo konflikti, ki lahko vplivajo tudi na spreminjanje rabe tal. Anketirali smo 25 oseb in
nato na podlagi njihovih odgovorov poskušali izdelati razmejitev med mestom in podeželjem.
Spoznavni zemljevidi so zelo subjektivni (kar je hkrati prednost in slabost), zato so rezultati te
metode težko preverljivi. Za verodostojnejšo določitev meje bi numerus moral biti večji, kljub
temu pa se že pri majhnem številu anketirancev pokažejo določene razlike v dojemanju
podeželja.
Pri izdelavi računalniške igre (interaktivnih prostorskih scenarijev) nismo uporabljali posebne
metode. Akterje in tri predloge sprememb v igri smo izbrali na podlagi opravljenih analiz
(prostorskih, statističnih, analize vsebine časopisa) v občini Izola. Vanjo nismo vključili štirih
scenarijev, ki smo jih uporabljali v agentnem modelu, zato je ime »interaktivni prostorski
scenariji«, kot smo si ga zamislili na začetku, neustrezno. Vključitev scenarijev v obliki iz
agentnega modela se je pokazala za težavno, saj je agentni model precej preprost, konflikti
med akterji pa zelo kompleksni in specifični. Agentni model je prikazoval le spremembe rabe
tal in obstoj konflikta, ne pa tudi konkretnih konfliktnih situacij, o katerih smo lahko brali v
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časopisnih člankih. Zato smo podeželje v igri prikazali z blokdiagramom manjšega območja.
Tako smo lahko v pokrajino lažje vključili primere konfliktov in posledice odločitev, ki jih
igralec sprejme v igri. Izdelana igra je zelo osnovna in v začetni fazi. Nismo se ukvarjali z
grafično podobo, večji poudarek je bil na vsebini. Igra, ki je namenjena mladini, pa bi
vsekakor morala imeti tudi premišljeno grafično podobo, saj je tako privlačnejša in
zanimivejša.
Raziskava bi bila verjetno precej drugačna, če bi v agentnem modelu lahko uporabili dejanske
podatke o lastnikih parcel. Želeli smo jih pridobiti iz zemljiškega katastra, kar pa zaradi
varstva osebnih podatkov ni bilo možno, čeprav smo prosili za njihovo anonimizacijo. Na
GURS so nam svetovali, da jih pridobimo z vpogledom v zemljiško knjigo. Na podlagi zgoraj
navedenega in velikega števila parcel v občini (okoli 34 tisoč parcelnih delov oziroma okoli
16 tisoč parcel) smo razmišljali o izdelavi robota za pridobivanje podatkov o lastnikih,
podobno kot smo naredili za pridobivanje podatkov o zakupnikih parcel Sklada kmetijskih
zemljišč. Tak način ni možen. Za uporabo zemljiške knjige se moramo registrirati, nato pa na
vsakih deset poizvedb vpisovati posebno kodo, s katero spletne strani ločijo med poizvedbami
ljudi in robotov. Agentni model smo zato morali zastaviti drugače, brez uporabe sloja parcel
oziroma podatkov o lastnikih. V model smo sicer poskušali vključiti sloj parcel brez
lastnikov, pa je bilo delovanje modela zelo počasno in ga z obstoječo strojno opremo niti ne bi
mogli parameterizirati z uporabo orodja BehaviorSpace.
Prav tako bi z izbiro drugih gonilnih sil bili drugačni rezultati scenarijev v agentnem modelu.
Štirje scenariji, ki smo jih izdelali in nato uporabili v agentnem modelu, so bili navezani na
dve gonilni sili: količino padavin in tehnološki razvoj. Podobna izhodišča so imeli scenariji,
izdelani za Mestno občino Koper (Perpar in sod., 2010). Kako pomemben dejavnik pa so
padavine v obalnih občinah, smo lahko videli med oktobrom in decembrom leta 2017, ko je
zaradi velike količine padavin bilo poplavljenih več cest in objektov, sprožali so se usadi,
hudourniki so v občini Izola povzročili za 150.000 evrov škode (Cerin, 2017). Za odpravo
posledic poplav v občini Izola je bil sprejet poseben odlok za porabo sredstev iz proračunske
rezerve (Odlok o uporabi …, 2017). Za modeliranje tehnološkega razvoja ni na voljo toliko
podatkov oziroma prostorskih slojev. V agentnem modelu smo zato kot tehnološki razvoj
razumeli pravočasno zaznavanje nevarnosti (suše, poplave, plazovi) s pomočjo senzorjev
oziroma takšen napredek tehnologije, ki omogoča kmetovanje in gradnjo objektov na trenutno
manj primernih območjih (večjih naklonih oziroma poplavnih območjih). Možen kazalec
tehnološkega razvoja bi lahko bila tudi stopnja motorizacije, ki omogoča večjo mobilnost
ljudi in tako vpliva na pozidavo.
Precej pozno smo tudi ugotovili, da smo pri analizi akterjev izpustili akterja, s katerim smo se
sicer srečevali na vsakem koraku. Na konflikte v prostoru, ki smo jih proučevali s pomočjo
časopisnih člankov, smo namreč gledali skozi »novinarske oči«. Novinar je bil tisti, ki je
dogodke v občini interpretiral in o njih poročal javnosti oziroma jih predstavil na način, da
smo jih razumeli kot (ne)konfliktne. To je bilo razvidno iz članka o postavljanju antene
mobilnega operaterja v Kortah. V njem je bila antena predstavljena kot konflikt, akterji, s
katerimi so bili kasneje opravljeni intervjuji, pa tega niso dojemali tako. Novinarji naj bi pri
poročanju upoštevali načelo objektivnosti, h kateremu jih zavezuje Kodeks novinarjev
Slovenije, iz analize časopisnih člankov se je pokazalo, da to ne drži vedno. Novinarji si delo
razdelijo tako, da dogodke v eni občini pokriva večinoma vedno isti novinar. Čeprav smo z
izbiro metode analize vsebine časopisa poskušali biti objektivni, pa je na zbrane podatke imel
velik vpliv način poročanja novinarja, ki je pisal o dogodkih v občini Izola.
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V Poglavju 1 smo opredelili osem ključnih pojmov, ki smo jih uporabljali v preostalih
poglavjih, in nakazali povezave med njimi – izdelali smo pojmovno mrežo. Pojma »občina
Izola« v mrežo nismo vrisali, ker predstavlja območje proučevanja in zato zajema vse
preostale pojme. Glede na ugotovitve in rezultate analiz smo nekatere pojme in povezave med
njimi dopolnili (Slika 55).
Slika 55: Dopolnjena pojmovna mreža s temeljnimi pojmi in povezavami med njimi

Osrednji pojem v pojmovni mreži je podeželje. Opredelili smo ga kot fizični in/ali namišljeni
prostor, ki ga akterji opredelijo kot podeželskega, kjer zaradi prepleta in součinkovanja več
funkcij prihaja do sprememb rabe tal, kar lahko vodi v konflikte interesov med akterji. Iz
opredelitve izhaja, da je podeželje tisti prostor, ki ga akterji kot takega opredelijo in kjer
prihaja do sprememb rabe tal. Iz opravljenih analiz sprememb rabe tal v občini med letoma
1818 in 2012 smo lahko videli, da je raba tal ponekod enaka že skoraj 200 let. Na podlagi
zgoraj navedene opredelitve podeželje ni sklenjeno območje, ampak je na več mestih
prekinjeno. Znotraj območja, ki ga akter opredeli kot podeželsko, so prekinitve tam, kjer ne
prihaja do sprememb rabe tal. Pri analizi prostorskih in statističnih podatkov teh prekinitev
nismo upoštevali, podeželje smo obravnavali kot sklenjeno območje.
Pod pojmom podeželje sta v mreži pojma funkcije in akterji. Pri obeh je nakazano, da vplivata
na rabo tal oziroma konflikte. Iz opravljenih analiz pa lahko ugotovimo, da prekrivanje
funkcij ne povzroči vedno tudi sprememb rabe tal ali nastanka konfliktov, prav tako različni
interesi akterjev ne vodijo vedno v konflikte. Zato smo besede na puščicah dopolnili.
V pojmovni mreži je zapisano, da se akterji srečujejo v vmesniku, kar ne drži popolnoma, če
je vmesnik digitalen. V vmesniku se ne srečujejo dejanski akterji, njihovo srečevanje je le
navidezno in nakazano z besedami oziroma stavki, ki smo jim jih pripisali. Preko teh besed se
z akterji srečuje oziroma spoznava igralec. Prav tako je v mreži zapisano, da se v vmesniku
prekrivajo funkcije podeželja. Tudi to prekrivanje je le navidezno in razvidno iz odzivov
akterjev. Besedilo na puščici, ki vodi od pojma funkcija do pojma vmesnik smo zato dopolnili
z besedo »navidezno«. Enako smo naredili z besedilom na puščici med pojmoma akter in
vmesnik.
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V opredelitvi interaktivnih prostorskih scenarijev smo navedli, da omogočajo učenje o
različnih interesih akterjev ter njihov vpliv na rabo tal. Nismo preverjali, ali se igralci z
igranjem igre dejansko česa naučijo, smo pa pri izvedbi obeh preizkusov igre s študenti
opazili, da so v odgovorih na vprašanja uporabljali nekatere besede iz igre. Povezavo med
pojmom interaktivni prostorski scenariji in pojmi funkcija, raba tal, akterji in konflikt smo
zato narisali s črtkano črto, saj ne vemo, v kolikšni meri drži. Pojem interaktivni prostorski
scenariji smo preimenovali v »računalniška igra«, ker igra ne vsebuje scenarijev.
Vmesnik po definiciji iz literature omogoča učenje drug od drugega in z drugimi (Nyhan,
2007); učenje je torej obojestransko. V računalniški igri to ne drži, saj se z igro predvidoma
nečesa nauči le igralec, ne pa tudi ostali akterji. Izdelana igra torej ni pravi vmesnik, saj ne
omogoča komunikacije z drugimi, drugače mislečimi akterji. V literaturi (Wellbrock, 2013)
smo kot primere vmesnikov zasledili fizične prostore, dogodke ali projekte, kjer so se ljudje
srečevali in sodelovali, ne pa digitalnih. To je lahko posledica tega, da je sodelovanje in
učenje z drugimi in od drugih enostavneje in učinkoviteje, če smo skupaj v istem prostoru.
Wellbrockova (2013, str. 151) priporoča, da so delujoči vmesniki geografsko in
organizacijsko blizu ljudem, ki se morajo naučiti sodelovanja. Da bi dosegli obojestransko
učenje, bi igro zato morali dopolniti še s srečanjem v »živo«, kjer bi bilo možno izmenjati
različna mnenja. Lokacija tega srečanja bi morala biti blizu akterjem.

5.3 Sklepi
Zaradi spreminjanja razmerja med funkcijami istrska pokrajina ni več toliko pokrajina
»velikih motik in pridnih rok« (Urbanc, Juvan, 2012, str. 311), ampak vedno bolj pokrajina
trženja in prodaje njenih izginjajočih in novih, umetno ustvarjenih, atributov. Te spremembe
pa niso tako hitre, k čemur pripomore tudi velik delež trajnih nasadov. Kmetijska pokrajina je
običajno ključna sestavina idiličnih opisov podeželja v turističnih brošurah. V teh opisih sicer
prepoznamo istrsko pokrajino, a to ni pokrajina, kot jo lahko vidimo danes, ampak podeželje,
kot si ga želimo. Takšno različno dojemanje pokrajine lahko vodi tudi v konflikte interesov.
Po mnenju prebivalcev meja med mestom in podeželjem ni ena sama. Lahko bi rekli, da je
meja bolj ali manj širok pas, sestavljen iz množice prepletajočih se črt. Vse so pravilne,
vsakemu pa se zdi najbolj pravilna tista, ki jo zariše sam. Črte (spoznavni zemljevidi), ki so
jih ljudje zarisali, niso statične, a so vseeno zelo odporne na spremembe (Polič, 2002).
Spremembe rabe tal v tem pasu, ki ni ne mesto ne podeželje, vplivajo na bodoče opredelitve
podeželja. Podeželje je najpogosteje opredeljeno s pojmi, ki jih lahko štejemo in vidimo
(prebivalci, funkcije, naselja, videz). Opredelitev podeželja (in njegova meja) se zato
spreminja s spremembami v pokrajini (na primer z gradnjo ceste). Predvidevanje sprememb
rabe tal nam zato lahko pomaga tudi pri prepoznavanju sprememb v dojemanju podeželja.
Spremembe v dojemanju okolja (podeželja) niso takojšnje, prostorski načrtovalec pa bi
vseeno moral biti pozoren nanje. Še posebno pozornost bi moral posvetiti spremembam (rabe
tal in dojemanja podeželja) v občutljivem vmesnem pasu med mestom in podeželjem, saj
napovedujejo tudi druge spremembe: pritiske po pozidavi in špekulacije z zemljišči. Različno
razumevanje okolja in razhajanje mnenj med načrtovalci prostora in njihovimi uporabniki pa
lahko vodi tudi v konflikte interesov.
Na spremembe rabe tal vplivajo različni akterji na podeželju. Akterje težko razdelimo v le dve
skupini (na primer notranji-zunanji, primarni-sekundarni), saj so povezani v mrežo in delujejo
na več ravneh. Med njimi so zapletene vzročno-posledične povezave, lahko pa med njimi
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nastane tudi konflikt. Lokacije, vzroki in akterji v konfliktu so v vsaki izbrani situaciji
drugačni, zato njihovo napovedovanje ni enostavno. Rezultati agentnega modela kažejo, da bo
konfliktov interesov v prihodnosti več. Na območjih, kjer se bodo pojavljali, pa ne bo nujno
prišlo tudi do sprememb rabe tal. Konflikt namreč lahko nastane prav z namenom, da prepreči
morebitno spremembo rabe tal (Darly, Torre, 2013). Zato se lahko zgodi že veliko prej,
preden se razmišlja o spremembi rabe tal določene parcele. Eden od intervjuvancev je
povedal, da »bi si človek želel več konfliktov v samih procesih, političnih procesih
sprejemanja odločitev. Da bi v bistvu konflikti se zgodili že tam. Pol bi jih bilo manj zunaj«. S
tem je nakazal na odsotnost usklajevanja akterjev. Usklajevanje med posameznimi nosilci
urejanja prostora v Sloveniji je bilo ocenjeno kot neuspešno, ker je sektorsko in ne celostno
(Radej, Golobič, 2016). V agentnem modelu sta največkrat v konfliktu dva akterja, kar je
lahko posledica dejstva, da se pri prostorskem načrtovanju v Sloveniji akterji usklajujejo
večinoma v dvojicah (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor …, 2013). Spodbujanje
usklajevanja več akterjev, ne le dvojic, bi spodbudilo konflikte v času sprejemanja odločitev.
Tako bi zmanjšali možnost nastanka konfliktov v prostoru.
Spremembe rabe tal in konflikte interesov bi lahko v prihodnosti usmerjali z izobraževanjem.
To so potrdili tudi nekateri intervjuvanci. Še posebno so izpostavili naslednjih šest tematik.
Lenoba in apatija ljudi:
 … ljudje so predvsem nenavajeni in tako grdo rečeno leni. Dokler jih nič ne zbode, se
ne premakne. –prostorski načrtovalec
 … mislim, da je to stvar zrelosti družbe, da reagiraš, da se za svoje pravice boriš, da ti
ni vseeno, da si aktiven. –direktor krajinskega parka
 … ljudje tukaj na Obali [so] premalo aktivni, drugje po Sloveniji se znajo veliko bolje
boriti za svoje interese. –profesor geografije na srednji šoli
 [V konfliktih so večinoma] prisotni starejši ljudje. […] Jaz tukaj pogrešam aktivno
vlogo mladih […]–profesor geografije na srednji šoli
Odsotnost pravočasnega informiranja:
 … če nekdo ne izobražuje ostalih, jih ne pravočasno informira, v določenih zadevah
tudi to lahko pelje v dolgotrajnejše konflikte . –visokošolski učitelj geografije
 [Če] vnaprej ni dogovorjeno, narisano in javno objavljeno (!), kaj je predvideno v
nekem območju, je to pravzaprav potencialni prostor za konflikte. –prostorski
načrtovalec
Pomembnost širšega gledanja:
 Za prostor ne moreš gledat samo iz svojega stališča.[…] Druge institucije gledajo te
stvari bolj od daleč in morajo videt vse hkrati. –predstavnik SKZG
 [Ljudje] si predstavljajo, da pač rešuje[jo] samo ta problem … –svetovalec za varstvo
kulturne dediščine
 Ja, zagotovo gledam [na konflikte] drugače zato, ker velikokrat vidim tudi širšo sliko.
Jo moram videt. –svetovalec za varstvo narave
Časovni vidik prostorskega načrtovanja:
 … za prostorsko načrtovanje si je treba vzet čas. –prostorski načrtovalec
 … ko se neka stvar dela (predvsem pri prostorskih aktih), se dela dolgoročno in takrat
se moraš sam pobrigat za svoj del. –predsednik krajevne skupnosti 1
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 Vse se da rešit, ampak ne gre hitro. Za prav rešit je treba pa določen čas in potem
stvari tudi izpeljat naprej. –predsednik krajevne skupnosti 1
 … mogoče [bo] tisto, čemur zdaj trenutno nasprotujejo […] v prihodnosti povzročilo
tudi nekaj pozitivnih stvari ... –profesor geografije na srednji šoli
Iz konfliktov se lahko česa naučiš, a le, če si tega želiš:
 Lahko se naučimo predvsem, da bližnjic [pri poseganju v prostor] ni. –regionalni
planer
 Gotovo smo se naučili tega, da se pogovarjamo z ljudmi. -svetovalec za varstvo narave
 … začutili [smo] potrebo po reviziji območij, ki jih varujemo … –svetovalec za
varstvo kulturne dediščine
 [ugotovili smo] kje so pravi interesi, kaj je ljudem pomembno in zakaj. –direktor
krajinskega parka
Konflikti lahko prinesejo tudi pozitivne spremembe:
 [Konflikti] so lahko tudi zdravilni v navednicah –predsednik kulturnega društva
 konflikt […] včasih odstrani nekaj, kar ni dobrega. –predsednik krajevne skupnosti 2
 Pozitivna stvar konflikta je to, da se dobi nek skupni jezik na koncu oz. neko rešitev. –
predstavnik SKZG
 [Ko si] v konfliktu, si prisiljen iskat rešitve na aktiven način in prideš do rešitve prej. –
predstavnik SKZG
Za spreminjanje kompleksnih sistemov, kakršni so konflikti interesov na podeželju, imamo na
voljo več vzvodov, kjer imajo majhne spremembe velike učinke. Najučinkovitejše spremembe
dosežemo s spreminjanjem nevidnih in na spremembe zelo odpornih miselnih modelov. V
ledeni gori kompleksnih sistemov (Slika 8 v Poglavju 2.4) jih zato najdemo čisto na dnu.
Kljub dobrim argumentom je trdno zakoreninjena prepričanja težko spremeniti in pokazati, da
je na urejanje prostora potrebno gledati celostno (Sireni, 2016). Ena možnost za spreminjanje
je zgraditi model sistema, ki nas prisili, da nanj začnemo gledati »od zunaj« in celostno
(Meadows, 2009, str. 164). Izdelana igra je eden od takih možnih modelov. S prikazom
različnih akterjev, njihovih želja ter odzivov ostalih akterjev na sprejete odločitve, poskuša
igra prikazati makroskopsko (celostno) in ne mikroskopsko (sektorsko) gledanje na odločitve,
ki povzročajo spremembe rabe tal na podeželju.

5.4 Doprinos k razvoju znanosti
Disertacija prispeva k razvoju znanosti na področju proučevanja podeželja ter izobraževanja o
konfliktih interesov in odločanja pri prostorskem načrtovanju. Na metodološkem področju
ugotavljamo, da je metoda spoznavnih zemljevidov uporabna tudi za opredeljevanje meje
med mestom in podeželjem, saj pokaže razlike v dojemanju podeželja med anketiranimi
osebami. Vpeljali smo tudi uporabo nelinearnih iger za prikaz odločanja pri prostorskem
načrtovanju. Igro lahko uporabimo v izobraževalne namene za prikaz vpliva odločitev na
spreminjanje rabe tal in izgled podeželske pokrajine. Na vsebinskem področju disertacija
prispeva k razumevanju pojma podeželje in razumevanju spreminjanja razmerja med
funkcijami podeželja. Nekateri od navedenih prispevkov so bili objavljeni tudi v treh
znanstvenih člankih (Guštin, 2014; Guštin, Potočnik Slavič, 2015; Guštin, 2016).
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5.5 Predlogi za nadaljnje delo
Proučevanje podeželja v geografiji zahteva uporabo velikega števila prostorskih podatkov,
dostopnih na različnih ustanovah in v različnih oblikah. Podatki so velikokrat v obliki, ki ni
primerna za takojšnjo uporabo, vsebujejo pa dovolj podatkov, da jih je možno prikazati v
prostoru (na primer parcelne številke, različni zemljevidi, ki jih je možno digitalizirati,
podatki na ravni naselij ali občin v preglednicah). Delo bi precej olajšala enotna podatkovna
baza ali spletna stran, kjer bi bili zbrani podatki, uporabni za proučevanje podeželja, ali
povezave do spletnih strani ustanov, ki take podatke zbirajo oziroma izdajajo (na primer
Državni arhiv v Trstu, Evidenca parcel v zakupu, pri Skladu kmetijskih zemljišč, portal
Varstveni režimi dediščine, ki ga vzdržuje Ministrstvo za kulturo, podatki o dejanski rabi tal,
podatki o kmetijskih subvencijah, prostorski podatki o državnih prostorskih načrtih ipd.).
Podobna podatkovna baza že obstaja za okoljske podatke (Katalog podatkovnih virov) in
prostorske podatke (Centralna evidenca prostorskih podatkov).
Mejo med mestom in podeželjem smo opredeljevali s pomočjo spoznavnih zemljevidov v
času gradnje ceste med Koprom in Izolo. Cesta je bila v letu 2015 dokončana. Raziskavo bi
bilo smiselno opraviti ponovno, da bi videli, kako cesta kot nova meja v prostoru vpliva na
dojemanje podeželja.
Agentni model smo izdelali v programu NetLogo. Pokazalo se je, da bi ga bilo potrebno
natančno preveriti, da bi ugotovili, kateri rezultati so posledica naših vgrajenih ukazov in
kateri resnično vzniknejo zaradi strukture modela. Po priporočilih za preizkušanje agentnih
modelov (Railsback, Grimm, 2012) bi morali model (ali vsaj njegov del) izdelati še z drugim
orodjem ter nato primerjati rezultate obeh. Tako bi lahko ugotovili, zakaj prihaja do razlik
oziroma bi odkrili morebitne napake v modelu.
Z igro PodeŽELJE smo prišli do faze, ko bi se v njeno izdelavo morali začeti vključevati
drugi strokovnjaki: psihologi, učitelji geografije, grafični oblikovalci, morda tudi kakšen
glasbenik. Izdelava iger je skupinsko delo, pri katerem mora tesno sodelovati skupina več
strokovnjakov z različnih področij. Izdelana zasnova je zato lahko dobra podlaga za nadaljnje
nadgradnje. Njen prvotni namen je bil izobraževanje v osnovnih šolah, bi pa podoben način
makroskopskega gledanja bil uporaben tudi za ljudi, ki imajo politično moč za odločanje o
prihodnjih spremembah v prostoru.

116

6 Povzetek (Summary)
Povzetek
Interaktivni prostorski scenariji spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola
Z večanjem števila funkcij, ki jih opravlja podeželje, se povečuje tudi število različnih
uporabnikov podeželja. Kjer se prekriva več funkcij (na primer kmetijska, okoljevarstvena,
naravovarstvena, bivalna, rekreacijska) nastajajo bolj ali manj privlačna stikališča (območja,
točke, linije). V najbolj privlačnih se križajo interesi več akterjev in njihovih aktivnosti,
prihaja lahko tudi do sprememb rabe tal. Zaradi različnih razmerij moči med akterji pa to
križanje ni enakovredno, kar lahko pripelje do konfliktov interesov.
V občini Izola (28 km2) lahko na podeželju najdemo zelo veliko takih stikališč, kjer se križajo
interesi akterjev (kmetje, lastniki počitniških bivališč, naravo- in kulturovarstveniki, župan) in
njihovih aktivnosti. Zaradi številnih dejavnosti, ki so zgoščene na majhnem prostoru, bližine
morja ter privlačne kulturne pokrajine (obdelovalne terase, trajni nasadi) je tam prisotnih
veliko pogosto nasprotujočih si interesov, prihaja pa tudi do številnih manjših sprememb rabe
tal.
Namen doktorske disertacije je prikazati predvideno spreminjanje rabe tal in pojavljanje
konfliktov interesov med akterji glede rabe prostora na podeželju občine Izola v prihodnjih 30
letih ter ugotoviti, kako bi lahko v prihodnosti te spremembe usmerjali in tako zmanjševali
konflikte. Na podlagi namena in zastavljenih ciljev smo postavili naslednjo hipotezo: v
prihodnjih 30 letih lahko na podeželju občine Izola pričakujemo spremembe rabe tal na
najprivlačnejših območjih z razgledom na morje, kjer se pojavlja tudi največ konfliktov
interesov.
Uporabili smo triangulacijo metod: razvrščanje v skupine (analiza obstoječih opredelitev
podeželja), spoznavni zemljevidi (opredelitev podeželja v občini, določitev območja, kjer
prihaja do razlik v dojemanju podeželja), analiza prostorskih in statističnih podatkov (prikaz
funkcij podeželja in razmerja med njimi), analiza vsebine časopisa Primorske novice
(opredelitev akterjev, konflikti na podeželju občine Izola), metoda scenarijev (zasnova štirih
scenarijev), agentno modeliranje. Izdelali smo tudi računalniško igro in opravili intervjuje s
13 akterji na podeželju občine Izola.
Iz analize podatkov agentnega modela je bilo ugotovljeno, da so se spremembe rabe tal in
konflikti v vseh štirih scenarijih pojavljali na območju z razgledom na morje in izven njega.
Večina sprememb rabe tal se je pojavljala izven območja, konflikti pa na območju z
razgledom na morje. Hipotezo lahko zato le delno potrdimo. Na najprivlačnejših območjih z
razgledom na morje so se spremembe rabe tal sicer pojavljale, a jih je več bilo izven tega
območja.
Zaradi spreminjanja razmerja med funkcijami, istrska pokrajina ni več toliko pokrajina
»velikih motik in pridnih rok« (Urbanc, Juvan, 2012, str. 311), ampak vedno bolj pokrajina
trženja in prodaje njenih izginjajočih in novih, umetno ustvarjenih atributov. Kmetijska
pokrajina s trajnimi nasadi je običajno ključna sestavina idiličnih opisov podeželja v
turističnih brošurah. V teh opisih sicer prepoznamo istrsko pokrajino, a to ni pokrajina, kot jo
lahko vidimo danes, ampak podeželje, kot si ga želimo.
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Po mnenju prebivalcev meja med mestom in podeželjem ni ena sama. Lahko bi rekli, da je
meja bolj ali manj širok pas, sestavljen iz množice črt, ki se prepletajo. Vse so pravilne,
vsakemu pa se zdi najbolj pravilna tista, ki jo zariše sam. Spremembe rabe tal v tem pasu, ki
ni ne mesto ne podeželje, vplivajo na bodoče opredelitve podeželja. Podeželje je najpogosteje
opredeljeno s pojmi, ki jih lahko štejemo in vidimo (prebivalci, funkcije, naselja, videz).
Opredelitev podeželja (in njegova meja) se zato spreminja s spremembami v pokrajini (na
primer z gradnjo ceste). Napovedovanje sprememb rabe tal nam zato lahko pomaga tudi pri
prepoznavanju sprememb v dojemanju podeželja. Spremembe v dojemanju okolja (podeželja)
niso takojšnje, prostorski načrtovalec pa bi vseeno moral biti pozoren nanje. Še posebno
pozornost bi moral posvetiti spremembam (rabe tal in dojemanja podeželja) v občutljivem
vmesnem pasu med mestom in podeželjem, saj napovedujejo tudi druge spremembe: pritiske
po pozidavi in špekulacije z zemljišči.
Rezultati agentnega modela kažejo, da bo konfliktov interesov v prihodnosti več. Na
območjih, kjer se bodo pojavljali, pa ne bo nujno prišlo tudi do sprememb rabe tal. Konflikt
namreč lahko nastane prav z namenom, da prepreči morebitno spremembo rabe tal (Darly,
Torre, 2013). Zato se lahko zgodi že veliko prej, preden se razmišlja o spremembi rabe tal
določene parcele. Eden od intervjuvancev je povedal, da »bi si človek želel več konfliktov v
samih procesih, političnih procesih sprejemanja odločitev. Da bi v bistvu konflikti se zgodili
že tam. Pol bi jih bilo manj zunaj.« S tem je nakazal na odsotnost usklajevanja akterjev.
Usklajevanje med posameznimi nosilci urejanja prostora v Sloveniji je bilo ocenjeno kot
neuspešno, ker je sektorsko in ne celostno (Radej, Golobič, 2016). V agentnem modelu sta
največkrat v konfliktu dva akterja, kar je lahko posledica dejstva, da se pri prostorskem
načrtovanju v Sloveniji akterji usklajujejo večinoma v dvojicah (Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor …, 2013). Spodbujanje usklajevanja več akterjev, ne le dvojic, bi spodbudilo
konflikte v času sprejemanja odločitev. Tako bi zmanjšali možnost nastanka konfliktov v
prostoru.
Spremembe rabe tal in konflikte interesov bi lahko v prihodnosti usmerjali z izobraževanjem.
Najučinkovitejše spremembe dosežemo s spreminjanjem nevidnih in na spremembe zelo
odpornih miselnih modelov. Ena možnost za spreminjanje je zgraditi model sistema, ki nas
prisili, da nanj začnemo gledati »od zunaj« in celostno (Meadows, 2009, str. 164). Izdelana
igra je eden od takih možnih modelov. S prikazom različnih akterjev, njihovih želja ter
odzivov ostalih akterjev na sprejete odločitve, poskuša igra prikazati makroskopsko (celostno)
in ne mikroskopsko (sektorsko) gledanje na odločitve, ki povzročajo spremembe rabe tal na
podeželju.
Ključne besede: večfunkcijsko podeželje, raba tal, agentno modeliranje, konflikti interesov,
scenariji, računalniška igra, občina Izola
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Summary
Interactive Spatial Scenarios of Land Use Change in Rural Areas of Izola Municipality
As the range of functions carried out in rural areas increases, so too the number of different
users of rural areas also increases. In areas where multiple functions overlap (for example
agricultural, environmental protection and nature conservation, residential, recreational
functions), more or less attractive junctions emerge (areas, points, lines). In the most attractive
of these there is a convergence of interests and activities of several stakeholders, and this can
also lead to changes in land use. Because of the different power relations between
stakeholders, the convergence of interests does not occur equally, which can lead to conflicts
of interests.
In rural parts of the Municipality of Izola (28 km2) there are many such junctions, where the
interests and activities of stakeholders (farmers, owners of holiday homes, natural and cultural
environmentalists and the mayor) overlap. Due to the fact that numerous activities occur in a
small area, along with the proximity of the sea and the attractive cultural landscape (cultivated
terraces, permanent crops), in this area conflicts of interests are very common, while there
have also been many small changes in land use.
The aim of this doctoral dissertation is to present planned changes in land use and conflicts of
interests among stakeholders regarding the use of space in rural areas of the Municipality of
Izola over the next 30 years, as well as to determine how in the future these changes could be
managed and thus conflicts reduced. Based on the aims and identified goals, we have
developed the following hypothesis: in the next 30 years in rural areas of the Municipality of
Izola, we can expect changes in land use in the most attractive areas that have sea views, and
such areas are also where the most conflicts of interests occur.
We used a triangulation of a range of different methods, including: categorisation (analysis of
existing definitions of rural); cognitive mapping (demarcation of rural areas in the
municipality, identification of areas where stakeholders' perceptions of rurality differ);
analysis of spatial and statistical data (presentation of rural functions and the relationships
between them); content analysis of the Primorske novice newspaper (identification of
stakeholders and conflicts in the rural areas of the Municipality of Izola); scenario analysis
(development of four scenarios); and, agent-based modelling. We also developed a computer
game and interviewed 13 stakeholders in the rural areas of the Municipality of Izola.
Analysis of data from the agent-based modelling revealed that changes in land use and
conflicts occur in areas with and without sea views in all four scenarios. Most of the land use
changes occur in areas without sea views, while most conflicts were evident in areas with sea
views. Therefore, we can only partially confirm the hypothesis. In the most attractive areas
with sea views, changes in the land use did indeed occur, however more changes occurred in
other areas.
Due to the shift in balance among functions, the Istrian landscape is no longer the province of
"many hoes and diligent hands" (Urbanc, Juvan, 2012, p. 311), but increasingly is a landscape
marketing and selling its disappearing and new artificially created attributes. The agricultural
landscape with its permanent crops is a standard key element of idyllic descriptions of rural
areas in tourist brochures. We can see the Istrian landscape represented in such descriptions,
although this landscape cannot be seen today, rather it represents the rural as we wish it were.
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According to the inhabitants, there is no single border between urban and rural areas. You
could say the border is a narrower or broader band, made up of a multitude of lines that
intertwine. They are all correct, while everyone sees the line they draw themselves as the most
correct. Changes in land use in this band, which is neither urban nor rural, affect subsequent
definitions of rural. Rural is most often defined with terms that are quantifiable and
observable (inhabitants, functions, settlements, appearance). The definition of rural and the
borders of rural areas are therefore evolving as changes in the landscape occur (for example,
as a result of road construction). Predicting changes in land use can therefore help us to
potentially identify changes in perceptions regarding rurality. Changed perceptions of the
environment (the rural) do not emerge overnight, though nevertheless spatial planners should
be alert to them. Particular attention should be given to changes in land use and the perception
of rurality in the sensitive zone in-between urban and rural areas, since these also foreshadow
additional changes: pressure on the building stock and speculation on land.
Results of the agent-based modelling show that there will be more conflicts of interests in the
future. That said, there may not actually be land use changes in areas where these conflicts
will occur. Namely, a conflict may arise because a stakeholder consciously makes an effort to
prevent possible changes in land use (Darly, Torre, 2013). Therefore, conflicts can arise much
earlier before changes in land use of a particular plot have even been considered. One of the
interviewees said that "people want more conflicts in the processes themselves, as part of the
political decision-making processes. So that the conflicts would already have been dealt with
there. Then there would be less of them in the real world". These words highlight the lack of
coordination among stakeholders. Coordination between individual spatial planning
institutions in Slovenia has been assessed as unsuccessful, due to it being sectoral and not
comprehensive (Radej, Golobič, 2016). In the agent-based model, conflicts most frequently
arose between two stakeholders, which may be due to the fact that in spatial planning in
Slovenia stakeholders coordinated mainly on a bilateral basis (Ministry of Infrastructure and
Spatial Planning ..., 2013). Encouraging coordination among more stakeholders, not just
bilateral arrangements, would encourage conflicts during the decision-making process. This
would reduce the possibility of conflicts arising in space.
In the future changes in land use and conflicts of interest could be managed through
education. The most effective changes are achieved by changing thought patterns, which are
invisible and highly resistant to change. One possibility for change is to build a model of the
system that forces us to look at it "from the outside" and from an integrated perspective
(Meadows, 2009, p. 164). A specially designed game is an example of such possible models.
By showing different stakeholders, their desires and the responses of other stakeholders to
decisions taken, the game attempts to display a macro (integrated) rather than micro (sectoral)
level overview of decisions that cause changes in land use in rural areas.
Keywords: multifunctional rural areas, land use, agent-based modelling, conflict of interests,
scenarios, computer game, Izola Municipality
Prevod povzetka: James Cosier
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8 Priloge
Priloga 1: Opredelitve podeželja
»Področje zunaj večjih mest« (SSKJ, 2016).
»Kultivirana pokrajina, kjer je v rabi prostora in pokrajinskem videzu opazna prevlada
najpomembnejših dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, z nadpovprečnim deležem kmečkega
prebivalstva, ki je bolj preprosto socialno razčlenjeno in tradicionalno, s poudarjeno prilagojenostjo
položaja naselij in oblike hiš naravnim razmeram, kmetijskim opravilom« (Geografski terminološki
slovar, 2005, str. 286).
»območja zunaj mest, katerih značilne poteze so manjša gostota prebivalstva, prevlada kmetijske in
gozdarske dejavnosti v pokrajinski podobi (čeprav to še ne pomeni njune prevlade), navezanost
precejšnjega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko prebivalstvo, počasnejša
prebivalstvena rast in (ali) zaradi poudarjenega izseljevanja celo upadanje števila prebivalcev,
preprostejša socialna slojevitost, tesnejše zveze med ljudmi, večja tradicionalnost in praviloma manjša
naselja z nižjimi stopnjami središčnosti. Najpomembnejši dejavnosti na podeželju sta kmetijstvo in
gozdarstvo, ki sta tudi najpomembnejša dejavnika oblikovanja kulturne pokrajine. Obenem je
podeželje čedalje bolj dragocen prostor za bivanje, delo in rekreacijo, ki je okoljsko in socialno bolj
zdrav kot tisti v mestu. Za razmejitev med njima ni na voljo nobenega preprostega kriterija, pač pa se
ponavadi uporablja skupek kazalcev« (Kladnik, 1999, str. 163).
»Podeželje je območje zunaj urbanih območij. Za podeželje je značilna manjša gostota prebivalstva,
prevladujoča kmetijska in gozdarska raba v krajini. Praviloma so to na podeželju manjša naselja z
nižjo opremljenostjo z urbanimi dejavnostmi. Za potrebe prostorskega urejanja ločimo urbanizirano in
manj urbanizirano podeželje. Urbanizirano podeželje obsega naselja v širšem zaledju mest in v bližini
prometnih poti ter posamezna urbana naselja. Manj urbanizirano podeželje obsega slabše dostopna
obmejna, podeželska, hribovska območja z manjšimi naselji in redko poselitvijo« (SPRS, 2014, str.
10).
»Podeželje označuje mnogo socialnih prostorov, ki prekrivajo isto geografsko območje« (Cloke, 2006
v Klemenčič, 2006, str. 162).
»The rural is a messy and slippery idea that eludes easy definition and demarcation« (Woods, 2011,
str. 1).
»[A] category of thought« (Mormont, 1990, str. 9).
»The contemporary rural is complex space, created by the diverse and dynamic processes of
imagination, representation, materialization and contestation described in the section above, and taking
on different forms in different contexts and from different perspectives« (Woods, 2011, str. 30).
»The countryside is hybrid. To say this is to emphasize that it is defined by networks in which
heterogeneous entities are aligned in a variety of ways. It is also to propose that these networks give
rise to slightly different countrysides: there is no single vantage point from which the whole panoply
of rural or countryside relations can be seen« (Murdoch, 2003, str. 274 v Woods, 2011, str. 43).
»The areas outside big towns where there are stronger connections of inhabitants with agriculture and
forestry, which may or may not be their only source of income, are generally referred to as the rural
areas« (Perpar, Kovačič, 2002, str. 86).
»Podeželje je izjemno raznolik in prostorsko obsežen zemeljski predel, ki v svojem bistvu vključuje
vsa zunajmestna območja. Na območjih prepletanj podeželja z mesti prihaja do svojevrstnih
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prostorskih, gospodarskih, socialnih in fiziognomskih potez. Nekatere skupne lastnosti podeželja so
manjša gostota poseljenosti, zaradi odseljevanja mladih manjša ali celo negativna rast prebivalstva,
preprostejša socialna razslojenost, pri čemer so medsebojni stiki med ljudmi pogostejši in pristnejši,
prevladujoča kmetijska in gozdarska dejavnost, kar še ne pomeni, da kmečko prebivalstvo tudi
številčno prevladuje, ter manjša in bolj razpršena naselja. Podeželje je tudi območje bolj ali manj
neokrnjene narave, v kateri ima življenjski prostor glavnina živih bitij« (Kladnik, 2001, str. 389).
»Podeželje je območje, kjer kmetijstvo in gozdarstvo najpomembneje vzpostavljata pejsaž pokrajine,
kjer živi znaten delež prebivalcev od primarne gospodarske dejavnosti in kjer se pojavljajo agrarna
naselja« (Drozg, 2005 v Pelc, Drozg, 2008, str. 8).
»Perhaps the predominant meaning of 'rural' signified in the symbolic space of these advertisements is
alterity: the rural is represented as some place other than urban, as some time other than the present, as
some experience other than the norm. […] The 'rural' is imagined as a spatial and temporal retreat
from the urban environs, a place close to nature, rich in community ties, where life is lived at a slower
pace in settlements situated amidst idyllic, nostalgic settings« (Hopkins, 1998, str. 78)
»Podeželje je območje večje ruralnosti (v fizičnem in socialnem smislu) in manjše urbanosti (v
funkcijskem in kulturnem smislu) ter prostor, kjer je ruralna identiteta izrazitejša kakor urbana« (Pelc,
Drozg, 2008, str. 89).
»words and concepts understood and used by people in everyday talk« (Halfacree, 1993, str. 29).
»The OECD approach classifies regions as predominantly urban, intermediate or predominantly rural
based on the percentage of population living in local rural units. A NUTS 3 region is classified as:
predominantly urban (PU), if the share of population living in rural LAU2 is below 15 %; intermediate
(IN), if the share of population living in rural LAU2 is between 15 % and 50 %; predominantly rural
(PR), if the share of population living in rural LAU2 is higher than 50 %« (Urban-rural typology,
2016).
»Rural space: rural locality, representations of the rural, lives of the rural« (Halfacree, 2006, str. 52).
»The Census Bureau identifies two types of urban areas: (a) Urbanized Areas (UAs) of 50,000 or more
people, (b) Urban Clusters (UCs) of at least 2,500 and less than 50,000 people. »Rural« encompasses
all population, housing, and territory not included within an urban area« (US Census bureau, 2010)
»Podeželje je prostor zunaj območij urejanja naselij mestnega značaja, ki so določena s prostorskimi
dokumenti. Sem sodijo tudi vse dejavnosti človeka v tem prostoru« (Kovačič, Gosar, Fabijan in Perpar
2000 v Kladnik, Ravbar, 2003, str. 41 in 44).
»… zasledovali [smo] načelo o neločljivi povezanosti mesta in njegovega podeželskega zaledja. S tem
odpade potreba po njunem medsebojnem razmejevanju in zato je enakovredno obravnavano celotno
slovensko ozemlje. Sleherni poskus natančne razmejitve v naših razmerah bi bil pomanjkljiv, narejen
v škodo kmečkega prebivalstva na mestnih obrobjih« (Kladnik, Ravbar, 2003, str. 51).
»The Scottish Government (SG) Urban/Rural Classification provides a consistent way of defining
urban and rural areas across Scotland. The classification is based upon two main criteria: (i)
population as defined by the Nation al Records of Scotland (NRS), and (ii) accessibility based on drive
time analysis to differentiate between accessible and remote areas in Scotland« (Scottish Government
…, 2014).
Opredelitev za potrebe statistike, na podlagi: (a) Settlement Form - each hectare grid square is
associated with a particular settlement type: dispersed dwellings, hamlet, village, small town, urban
fringe and urban (>10k population); (b) Sparsity - each hectare grid square is given a sparsity score
based on the number of households in surrounding hectare squares up to a distance of 30 km; (c) The
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Rural-Urban Classification is used to distinguish rural and urban areas. The Classification defines
areas as rural if they fall outside of settlements with more than 10,000 resident population (DEFRA,
2015).
»This document introduces Defra’s recommended method for classifying the level of rurality within
Local Authority Districts and Unitary Authorities in England and indicates an approach that can be
used at other geographical levels. The aim of the classification is to identify different levels (in terms
of the total rural population) and types (in terms of the distribution of rural population in different
types of settlements ), of rurality and to enable the identification of districts otherwise classified as
‘urban’ which have significant levels of rural population« (DEFRA, 2001).
»The network that patterns regional rural societies and economies (i.e. the web) is multilayered.
Empirically, a rural web is composed by the interrelations, interactions, encounters and mutualities
that exist between actors, resources, activities (be they social, economic, political or cultural), sectors
and places within rural areas. The more interrelations, connections, encounters and combinations there
are, the higher the density of the web. The rural web is, to echo a well known concept in social
sciences, the more or less coherent whole of the actor-networks that exist within the rural. The web,
i.e. the conglomerate of actornetworks, is multilevel: it covers the local and the regional and this, in
turn, influences the inter-linkages with higher levels of aggregation. The stronger these inter-linkages,
the more extended the web is, as a whole. Rural webs involve many actors, institutions, enterprises,
state agencies and social movements. They are, in short, also multi-actor. When comparing these
networks, one finds great heterogeneity: they differ considerably from one region to another. The
morphology of rural webs shows considerable variation, as we will demonstrate in chapter 9 of this
volume. Equally, such networks are not fixed; they can and do evolve over time. They are dynamic.
Webs might support (translate into) the strength(s) of regional rural economies and societies, but they
might also reflect the overall weakness(es) of particular rural regions. Webs will contrast greatly and
there will be notable differences in their dimensions (discussed below). Rural development implies the
evolution of webs, which can, at least in part, be inspired by goal-oriented interventions and
adaptations. To extend the analogy, there are not only webs, but also spiders« (van der Ploeg in sod.,
2008).
»L'approccio proposto dall’INSOR (1992) identifica il rurale con un ambiente naturale caratterizzato
dalla preponderanza della »superficie a verde« su quella edificata« (Storti, 2000, str. 18).
»It is where people live, where they make a living, where they get their boots dirty. It is a place of
conflicting economic and cultural demands and a place that is subject to rapid change« (Short, 2002,
str. 51).
Podeželje dobrih priložnosti, zastajajoče podeželje, odmirajoče podeželje. Uporabljeni so kazalci:
starostna sestava prebivalcev, vitalnost in velikost gospodinjstev, izobrazbena sestava, aktivnost
prebivalstva (Klemenčič in sod., 2008).
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Priloga 2: Dva programa za pridobivanje podatkov s spletne strani PaVZa
Program 1: Program za shranjevanje URL naslovov s seznamom zakupnikov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

# Pridobivanje podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS - evidenca PaVZa
# Poišče vse URLje na spletni strani in jih shrani v txt dokument
# Avtor: Špela Guštin, januar 2014
#
from bs4 import BeautifulSoup

# uvoz programske knjižnice BeautifulSoup

spletna_stran = """ sem_prilepimo_html_spletne_strani """ # html spletne strani
seznam = open ('seznam_url.txt', 'w')
# txt datoteka kamor se zapišejo vsi URL naslovi
soup = BeautifulSoup(spletna_stran)
# spletno stran pretvori v lažje berljiv html
for link in soup.find_all('a'):
# poišče prvi URL naslov
seznam.write(link.get('href'))
# in ga zapiše v txt datoteko
seznam.write ('\n')
# na koncu vsakega naslova preskoči v novo vrstico
seznam.close()
# ko pride na konec spletne strani, zapre txt datoteko

Program 2: Program za odpiranje URL naslovov in shranjevanje tabele na tem naslovu v nov
dokument.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

# Pridobivanje podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS - evidenca PaVZa
# URL naslove iz txt dokumenta odpira enega za drugim in rezultate shranjuje v html dokument
# Avtor: Špela Guštin, januar 2014
#
import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup

# uvoz programske knjižnice za delo z URLji
# uvoz programske knjižnice BeautifulSoup

url_naslovi = open ('seznam_url.txt', 'r')
seznam_parcel = open ( 'parcele.html', 'w' )

# seznam URL naslovov
# datoteka, kamor se zapišejo vse parcele

for url in url_naslovi:
stran = urllib.request.urlopen(url)
text = stran.read().decode("utf8")
soup = BeautifulSoup(text)
tabela = soup.find("td", class_="tabela1")
pretty = tabela.prettify()
seznam_parcel.write (pretty)
url_naslovi.close()
seznam_parcel.close()

#
#
#
#
#
#
#
#
#

print ("Konec!")

# obvestilo o koncu

za vsak URL naslov v seznamu
odpre URL naslov
prebere vsebino strani
vsebino strani pošlje v BeautifulSoup
poišče tabelo z oznako tabela1, kjer so podatki o parcelah
tabelo pretvori v lažje berljiv html
to tabelo zapiše v datoteko seznam_parcel.html
zapre datoteko s seznamom url naslovov
zapre datoteko s seznamom parcel

Program 2 – dopolnjen: Program za odpiranje URL naslovov in shranjevanje tabele na tem
naslovu v nov dokument, dopolnjen z vrstico, ki med vsako poizvedbo počaka 1 sekundo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

#
#
#
#
#

Pridobivanje podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS - evidenca PaVZa
URL naslove iz txt dokumenta odpira enega za drugim in rezultate shranjuje v html dokument
Med vsako poizvedbo počaka 1 sekundo
Avtor: Špela Guštin, januar 2014

import urllib.request
import time
from bs4 import BeautifulSoup

# uvoz programske knjižnice za delo z URLji
# uvoz programske knjižnice za čas
# uvoz programske knjižnice BeautifulSoup

url_naslovi = open ('seznam_url.txt', 'r')
seznam_parcel = open ( 'parcele.html', 'w' )

# seznam URL naslovov
# datoteka, kamor se zapišejo vse parcele

for url in url_naslovi:
time.sleep(1)
stran = urllib.request.urlopen(url)
text = stran.read().decode("utf8")
soup = BeautifulSoup(text)
tabela = soup.find("td", class_="tabela1")
pretty = tabela.prettify()
seznam_parcel.write (pretty)
url_naslovi.close()
seznam_parcel.close()

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

za vsak URL naslov v seznamu
počaka 1 sekundo
odpre URL naslov
prebere vsebino strani
vsebino strani pošlje v BeautifulSoup
poišče tabelo z oznako tabela1, kjer so podatki o parcelah
tabelo pretvori v lažje berljiv html
to tabelo zapiše v datoteko seznam_parcel.html
zapre datoteko s seznamom url naslovov
zapre datoteko s seznamom parcel
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Priloga 3: Usklajevanje in združevanje kategorij za analizo sprememb rabe
tal
Usklajene in
združene
kategorije med
Franciscejskim
katastrom in
grafičnimi podatki
RABA

RABA
leto 2012

RABA
leto 2002

Kategorije rabe
tal, uporabljene v
agentnem modelu

gozd

gozd

2000
1410
1500
1600
1800

2000
1410
1500
1800

gozd

stavbe
dvorišča
poti in ceste

pozidano in poti

3000

3000

pozidana zemljišča

drugo

4220
5000
6000
7000

5000
6000
7000

drugo

travniki in pašniki

1300

1300

1100
1180
1211
1230
1221
1222
1240

1100
1130

Franciscejski
kataster
1818

vode
pustota
pašnik
travnik
vrtovi
njive
njiva z vinogradom
njiva z oljkami
njiva s sadnimi
drevesi

njive in vrtovi

trajni nasadi

1211
1230
1221
1222

Vir: prirejeno po Ažman Momirski, Kladnik, 2009.
Legenda številčnih oznak kategorij v podatkih o dejanski rabi tal (RABA)
1100 Njiva
1130 Začasni travniki
1160 Hmeljišče
1180 Trajne rastline na njivskih površinah
1190 Rastlinjak
1211 Vinograd
1212 Matičnjak
1221 Intenzivni sadovnjak
1222 Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
1230 Oljčnik
1240 Ostali trajni nasadi
1300 Trajni travnik
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
1500 Drevesa in grmičevje
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče
1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
2000 Gozd
3000 Pozidano in sorodno zemljišče
4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče
5000 Suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom
6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom
7000 Voda
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kmetijska zemljišča

Priloga 4: Opis agentnega modela po protokolu ODD
ODD opis modela konfliktov interesov med akterji na podeželju občine Izola
Datoteka opisuje model konfliktov med akterji in spreminjanje rabe tal na podeželju občine
Izola po protokolu ODD (Grimm in sod. 2006, 2010).
Namen (angl.Purpose)19
Model je bil zasnovan za prikaz spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola. Zanimalo nas
je:
 med katerimi akterji prihaja do največ konfliktov interesov,
 v katerih delih občine so konflikti interesov najpogostejši,
 kako interakcija vseh štirih akterjev vpliva na spremembe rabe tal v občini.
S štirimi scenariji, navezanimi na spreminjanje količine vode in tehnološki razvoj, smo
poskušali ugotoviti vplive na razporeditev konfliktov in sprememb rabe tal.
Objekti, spremenljivke in merilo (angl. Entities, State Variables, and Scales)
V modelu so agentje (akterji) in celice, ki sestavljajo pokrajino.
Agentje so razdeljeni v 4 skupine (župan, kmet, lastnik počitniškega bivališča, naravo- in
kulturovarstvenik), ki imajo različne želje/vizije glede rabe tal.
Pokrajina je sestavljena iz celic, vsaka ima več spremenljivk:
1. raba tal (gozd, kmetijska zemljišča, pozidano),
2. naklon (4 razredi: 0–4,99°, 5–11,99°, 12–19,99°, nad 20°),
3. namenska raba tal (gozd, pozidano, kmetijska zemljišča),
4. talno število (število med –8 in 100),
5. razgled na morje (da/ne),
6. privlačno območje za turiste (da/ne),
7. območje redkih poplav (da/ne),
8. številka planske celote (po prostorskem planu občine Izola),
9. vodni vir (da/ne),
10. zavarovano območje (da/ne).
Kmetje so po prostoru razporejeni naključno, po en kmet na celico. Ostali trije agentje pa so
ob zgornjem robu modela. Lokacija agentov ne vpliva na rezultate modela.
Celice sestavljajo pokrajino v obliki pravokotnika (60 x 82 celic), ki obsega območje občine
Izola. Celica je velika 100 x 100 metrov, območje občine pa meri 28,6 km2.
Model traja 30 let, en korak predstavlja eno leto.

19

Protokol ODD je napisan v angleščini, zato so tudi posamezni elementi protokola (Purpose, Entities state
variables, and scales, Process overview and scheduling, Design concepts, Initialization, Input data, Submodels)
v angleščini. Slovenskega prevoda nismo zasledili. Izraze smo poskušali prevesti v slovenščino, a se zavedamo,
da vsi prevodi verjetno niso najboljši. Zato povsod ohranjamo tudi angleške izvirnike.
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Pregled procesov in njihovega poteka (angl. Process Overview and Scheduling)
V modelu je sedem procesov (ukaz GO):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ponastavitev števila sprememb plana,
ponastavitev lastnosti celic (izbrane in želene celice),
izbira želenih zemljišč,
iskanje konfliktnih celic,
reševanje konflikta med akterji,
posodobitev pokrajine/zemljevidov in grafov,
model se po 30 letih ustavi.

V vsakem koraku se ponastavi število sprememb plana, izbrane celice in seznam akterjev, ki
si celico želi. Agenti izberejo zemljišča, ki bi jim želeli spremeniti rabo tal, glede na svoje
želje/potrebe. Najprej izbira zemljišča župan, nato kmet, zadnji pa lastnik počitniškega
bivališča. Ko vsi izberejo zemljišča, se poišče celice, kjer se želena raba ne ujema. Če rabo tal
na celici želi spremeniti več agentov z različnimi željami, je celica konfliktna, kar se zapiše
med lastnosti te celice. Po rešitvi konflikta se posodobi raba tal v celicah, ostale lastnosti celic
in vsi grafi. Če je preteklo že 30 let, se model ustavi.
Zasnova (angl. Design Concepts)
Osnovni princip (angl. Basic principles) modela je večfunkcijskost podeželja in konflikti, ki
nastajajo zaradi različnih akterjev, ki podeželje uporabljajo ter zaradi različnih lastnosti
okolja, kjer se dogajajo te spremembe. Vsi deli občine niso enako primerni za vse dejavnosti:
nekateri so privlačni za več dejavnosti, nekateri pa le za eno, zaradi česar prihaja do
konfliktov v prostoru.
Župan predstavlja in zastopa občino (33. člen Zakona o lokalni samoupravi). Sprejema
prostorski plan, ki med drugim določa območja namenske rabe in poskuša usmerjati
prostorski razvoj občine. Prihodnji razvoj pa si vsak predstavlja drugače. Na podeželju občine
Izola so med številčnejšimi akterji kmetje, ki vplivajo na spremembe rabe tal z obdelovanjem
zemljišč. En sam kmet ima vpliv le na majhen del površja, več majhnih sprememb pa lahko
popolnoma spremeni videz pokrajine (Antrop, 1998). Podeželje obiskujejo tudi turisti, ki si
predstavljajo, da je pokrajina, kot jo vidijo, takšna od vedno in jo je zato potrebno takšno
ohranjati tudi v prihodnosti (Jensen, Field, 2005) in v njej želijo imeti počitniško hišo.
Zavarovana območja pa se v Sloveniji običajno dojemajo kot razvojna omejitev (Simoneti,
Vertelj Nared, 2005).
Voda (padavine) je nujno potrebna za kmetijstvo, scenariji podnebnih sprememb za Slovenijo
pa predvidevajo suše in tudi poplave, pogostost takih ekstremnih dogodkov naj bi se povečala
(Bergant in sod., 2004). Razvoj tehnologije oziroma tehnološke inovacije so bile v publikaciji
Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035 (Noack, Campioni, 2008) prepoznane kot zelo
negotova gonilna sila z zelo velikim vplivom na prihodnji razvoj.
Scenariji v modelu vplivajo na površino in prostorsko razporeditev zemljišč, ki so na voljo za
kmetijstvo in pozidavo. Poplave zmanjšujejo, tehnološki razvoj pa povečuje njihovo površino.
poplave
|
|
X1
| X2
motika ------+------ roboti
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Y1

x1
x2
y1
y2

-

|
| Y2
|
suša

Proračunska rezerva za poškodovane škarpe
Namesto solate rastejo hiške
Odškodnine zaradi suše
Zeleno naj bo zeleno

Model predpostavlja, da se zakonodaja, število kmetov in površina privlačnega območja za
turiste ne spreminjajo (ni na primer novih kolesarskih poti ali gostiln), da lahko spremenita
rabo celice v pozidano le župan in lastnik počitniškega bivališča, da ni možno ukiniti
zavarovanega območja in da pobudo za spremembo plana lahko poda le župan. Digitalni
župan ima vedno dovolj denarja za novogradnje, ne more pa zgraditi nelegalne gradnje.
Njegovo obnašanje je vsako leto enako, kljub morebitnim spremembam vsake štiri leta.
Model predpostavlja tudi, da se počitniške hiše gradijo le na najbolj privlačnih območjih z
razgledom na morje, čeprav se seveda gradijo tudi izven tega območja, a je razgled tako
močan dejavnik pozidave, da smo ostale lokacije zanemarili.
Vznik (angl. Emergence):
Iz interakcije med akterji se oblikuje vzorec rabe tal in vzorec konfliktnih območij.
Prilagajanje (angl. Adaptation): Ni.
Cilji (angl. Objectives):
Pri izbiri zemljišč imajo agentje različne želje/cilje:
 Kmetje želijo kmetijska ali gozdna zemljišča z naklonom do 4,99°, kjer je na
razpolago voda in je pridelovalna sposobnost tal visoka (talno število >= 58).
 Župan želi zemljišča v bližini že pozidanih zemljišč in na naklonu do 4,99°.
 Naravo- in kulturovarstvenik želi zaščititi območja na slemenih pred pozidavo (zaradi
varovanja tipične kulturne pokrajine). Z zavarovanjem območja poskuša preprečiti
spremembo rabe tal na tem območju v prihodnosti.
 Lastnik počitniškega bivališča želi zemljišča z razgledom na morje (to so običajno
slemena) na turistično opremljenem območju (z označenimi kolesarskimi oziroma pešpotmi, gostilnami, turističnimi kmetijami). Na najlepših lokacijah (z razgledom na
morje in znotraj območja za turiste) želi imeti počitniško bivališče. Pogosto ga zgradi
nelegalno na kmetijskih zemljiščih.
Predvidevanje (angl. Prediction):
Agentje vedo, da sprememba iz pozidanega zemljišča nazaj v kmetijsko ali gozdno ni več
možna.
Učenje (angl. Learning): Ni.
Zaznavanje (angl. Sensing):
Vsi agentje poznajo lastnosti vseh celic v občini.
Interakcija (angl. Interaction):
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Agentje tekmujejo za skupno dobrino - prostor. Njihova interakcija je vidna v izbiranju celic,
ki jih želijo za svoje potrebe. Kadar dva različna agenta izbereta iste celice, v celici nastane
konflikt.
Stohastičnost (angl. Stochasticity):
Vsako leto vsi kmetje ne želijo/iščejo novih kmetijskih zemljišč. Zato jih v vsakem koraku teh
zemljišč ne išče 549 (kolikor jih v resnici ima kmetijska zemljišča v občini) ampak le toliko
kmetov, kot jih določimo z drsnikom. Vrstni red izbire celic in razporeditev kmetov po
prostoru sta naključna.
Združevanje v skupine (angl. Collectives): Ni.
Opazovanje (angl. Observation):
Za opazovanje sprememb rabe tal in konfliktov med agenti so v modelu tri zemljevidi
(preklapljamo med njimi) in štirje grafi:
1. zemljevid rabe tal,
2. zemljevid konfliktov (v vsakem koraku pobarva konfliktne celice - več konfliktov, kot
je v celici, bolj je žive barve. Za prikaz zemljevida konfliktov se uporablja
spremenljivka število-konfliktov.),
3. zemljevid predlagatelja konflikta,
4. graf s površino rabe tal, po letih/korakih, s tremi kategorijami: pozidano, gozd,
kmetijska zemljišča,
5. graf števila sprememb prostorskega plana (namenske rabe) po letih,
6. graf števila konfliktnih celic, glede na število akterjev, ki so v konfliktu,
7. graf števila konfliktov: Ž (župan), K (kmet), P (lastnik počitniškega bivališča), V
(naravo- in kulturovarstvenik).
 Ž-K
 K-P
 Ž-P
 K-V
 Ž-V
 V-P
 K-P-Ž-V
 K-P-V
 Ž-P-V
 Ž-P-K
 Ž-K-V
Za preverjanje modela se opazuje 6 vzorcev (angl. pattern-oriented modelling):
1. počasna rast pozidanih zemljišč,
2. prostorska razporeditev konfliktov (največ v planskih celotah 8 in 9),
3. lokacije nelegalnih gradenj (največ v planskih celotah 8 in 9; po podatkih Uredbe o
prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Izola),
4. približno 5 konfliktov na leto (po podatkih iz štetja člankov v časopisu Primorske
novice v letih 2008–2014),
5. spremembe plana na približno 4 leta (po podatkih Občine Izola o spremembah plana
od leta 1989),
6. pozidave območij z razgledom na morje.
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Uvodna nastavitev (angl. Initialization)
Pred zagonom modela se vanj uvozijo prostorski sloji, s katerimi se nastavi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rabo tal (gozd, kmetijska zemljišča, pozidano)
naklon (4 razredi)
talno število
namensko rabo tal (gozd, kmetijska zemljišča, pozidano)
razgled na morje (da/ne)20
območja za turiste (da/ne)
območja redkih poplav (da/ne)
planske celote
lokacije vodnih virov (da/ne)
zavarovana območja (da/ne)

Število kmetov, ki ga določimo z drsnikom, naključno razporedimo po celicah, in sicer tako,
da je v vsaki celici lahko le en agent. Ostali trije agentje se nahajajo vsak v svoji celici s
koordinato: župan (13 78), lastnik počitniškega bivališča (15 78), naravo- in kulturovarstvenik
(17 78).
Glede na izbrani scenarij (x1, x2, y1, y2) nastavimo lastnosti pokrajine.
Spremenljivkam konflikt?, izbrana?, črna? se na začetku pripiše vrednost »false« (v celicah
ni nobenega konflikta, ni črne gradnje in nobena celica ni izbrana). Število akterjev, ki so v
posamezni celici v konfliktu je na začetku enako 0, seznam akterjev, ki želijo posamezno
celico (seznam-želja) je prazen, prazna sta tudi seznama števila izbir posamezne celice
(število-izbir) in akterjev, ki so izbrali celice (seznam-izbir-enolični). V vseh celicah je na
voljo voda (spremenljivki voda je pripisana vrednost 1).
Skrije se agente in ponastavi čas. Za opazovanje sprememb se celice v modelu pobarva glede
na rabo tal. Temno zeleno za gozd, črno za pozidano, svetlo rjavo za kmetijska zemljišča in
belo za celice izven mej občine.
Vhodni podatki (angl. Input Data)21
Ni.
Podmodeli (angl. Submodels)
Nastavitev pokrajine s scenariji
Scenariji spreminjajo lastnosti pokrajine in s tem večajo oziroma manjšajo
razpoložljive površine za kmetijstvo in poselitev. Med sabo se razlikujejo glede na
količino vode in tehnološki razvoj.
Scenarij X1

20

Celica lahko ima razgled na morje, lahko pa tudi ne. Če ga ima, je celici pripisana vrednost 1 (1=da), če ga
nima, pa vrednost 0 (0=ne). Podobno velja za preostale uporabljene sloje.
21
Vhodni podatki se nanašajo na zunanje podatke, ki jih uvozimo v model, in s katerimi prikazujemo procese, ki
se spreminjajo v času. Vhodni podatki niso začetne vrednosti spremenljivk (Grimm in sod., 2010, str. 2265).
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Velika količina vode povzroča plazove, usade in erozijo. Gozdovi imajo pomembno
protierozijsko vlogo. Zaradi varstva pred erozijo je v tem scenariju na območjih z
večjimi nakloni (naklon >= 3) in na območjih z gozdom (raba = 2) omejena raba tal
(raba = 5). Omejena je tudi raba tistih območij, kjer so pogoste poplave (celicam z
vrednostjo »poplava = 1« se pripiše »raba = 5«)
Scenarij X2
Scenarij X2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in velika količina padavin, ki pa,
zaradi tehnologije, ni tako velika ovira kot v scenariju X1. Kmetijstvo in poselitev
nista omejena z nakloni (do 19,99° je primerno, nad tem pa ne več). Celicam s
kategorijama naklonov 2 in 3 se pripiše vrednost naklona 1.
Scenarij Y1
V tem scenariju imajo vodni viri zaradi suše strateški pomen, zemljišča blizu vode pa
so zelo zaželena. Celicam, kjer so v drugih scenarijih običajne poplave in celicam z
vodnimi viri (izven mesta, ki je opredeljeno s talnim številom –8) ter njihovim osmim
sosednjim celicam, se pripiše vrednost voda = 2. Vsem ostalim celicam se vrednost
spremenljivke voda ponastavi na 0. Zaradi zadrževanja vlage, so terase bolj zaželene.
Območjema s talnim številom 84 (ravnina) in 54 (terase) se "obrne" talno število tako,
da imajo terase višjo vrednost.
Scenarij Y2
Scenarij Y2 zaznamuje tehnologija (roboti, senzorji) in suša, ki pa, zaradi tehnologije,
ni tako velika ovira kot v scenariju X2. Kmetijstvo in poselitev nista omejena z
nakloni (do 19,99° je primerno, nad tem pa ne več). Celicam s kategorijama naklonov
2 in 3 se pripiše vrednost naklona 1. Vodni viri imajo velik pomen - zemljišča v
območju poplav (ki jih zaradi suše ni) se namakajo, zato se tem celicam spremeni
vrednost talnega števila na 100. Celicam z vodnimi viri (izven mesta, ki je opredeljeno
s talnim številom –8) ter njihovim osmim sosednjim celicam, se pripiše vrednost voda
= 2. Vsem ostalim celicam se vrednost spremenljivke voda ponastavi na 0 (= suša).
Tehnologija omogoča izboljšanje pridelovalne sposobnosti tal, zato se razredu s
srednjo pridelovalno sposobnostjo razred zviša za eno stopnjo in se vrednostim med
40 in 57 pripiše novo vrednost 58.
Izbira zemljišča
Župan postavlja pravila, zato prvi izbira zemljišča. Nato zemljišča izbira kmet, zadnji
pa je na vrsti lastnik počitniškega bivališča. Vsak izmed kmetov (število določimo z
drsnikom) izbere eno celico. Število celic, ki jih izbereta župan in lastnik počitniškega
bivališča, je določeno z drsnikom (število je lahko med 0 in 20).
Župan želi nepozidana zemljišča na ravnini (z naklonom do 4,99°), ki so v bližini že
pozidanih zemljišč.
let županove-celice patches with
[
(raba != 3) and ;;nepozidano
(raba != -9999) and ;; znotraj občine
(any? neighbors with [(raba = 3) and (naklon = 1)]) ;; ob
nepozidanih na ravnini
]
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Razredi naklonov so določeni po ključu v Preglednici 1.
Preglednica 1: Razredi naklonov
Razred
1
2
3
4

Naklon
0°–4,99°
5°–11,99°
12°–19,99°
nad 20°

Opis
Ni omejitve rabe
Moderno kmetijstvo in poselitev možna z manjšimi omejitvami
Zgornja meja modernega kmetijstva in poselitve
Obdelava in poselitev zelo omejena

Vir: Špes in sod., 2002, str. 58.
Kmetje želijo zemljišča z rabo tal gozd ali kmetijsko zemljišče, na naklonih do 4,99°,
kjer je ali razpoložljiva voda ali visoka pridelovalna sposobnost tal.
let kmetove-celice patches with
[
(raba = 1) or (raba = 2) and ;; kmetijsko ali gozdno zemljišče
(naklon = 1) and ;; naklon do 4,9°
((voda >= 1) or (tštevilo >= 58)) and ;; voda ali visoka
pridelovalna sposobnost
(raba != -9999) ;; znotraj občine
]

Pridelovalna sposobnost tal je dobljena iz sloja talnega števila po ključu v Preglednici
2.
Preglednica 2: Pridelovalna sposobnost tal
Talno število
7–25
26–39
40–57
58–75
76–100

Pridelovalna sposobnost tal
Zelo majhna
Slaba
Srednja
Visoka
Zelo visoka

Vir: Perpar in sod., 2010, str. 682.
Lastnik počitniškega bivališča želi nepozidana zemljišča za gradnjo počitniške hiše.
Najboljše lokacije so znotraj privlačnega območja, ki še niso pozidane in z razgledom
na morje.
let turistove-celice
[
(razgled = 1) and ;;
(tur-obm = 1) and ;;
(raba != 3) and
;;
(raba != -9999)
;;
]

patches with
razgled
znotraj privlačnega območja
nepozidano
znotraj občine

Iskanje konfliktnih celic
Konfliktne so tiste celice, ki jih izbereta vsaj dva različna akterja (na primer kmet in
župan). V spremenljivko seznam-izbir se zapisujejo vsi akterji, ki izberejo določeno
celico. Z odstranitvijo dvojnikov iz tega seznama dobimo enolične akterje, ki so izbrali
celico. Če je dolžina tega seznama enaka ali daljša od 2, je celica konfliktna. Vrednost
spremenljivke konflikt? se v taki celici spremeni v TRUE.
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Reševanje konflikta
Pri reševanju konflikta razdelimo celice v modelu na konfliktne in nekonfliktne.
Konfliktne so tiste, kjer je vrednost spremenljivke konflikt? = TRUE. Nekonfliktne pa
so tiste, kjer ni konflikta (konflikt? = FALSE), a jih je izbral eden od agentov
(izbrana? = TRUE). Najprej rešimo konflikt v konfliktnih celicah, nato pa
posodobimo vrednosti še v nekonfliktnih.
Pri konfliktnih celicah najprej izmed vseh želja glede rabe tal v celici (želena-raba),
izberemo eno naključno, kot rabo tal pred spremembo pa določimo trenutno rabo tal.
Nato preverjamo želeno rabo tal s prejšnjo rabo tal.
a) Če je želja po spremembi rabe pozidanega zemljišča v kmetijsko zemljišče, se
model ustavi in sporoči uporabniku, da je ta želja neuresničljiva.
b) Če je želja drugačna, se preverja skladnost želje z namensko rabo tal in z
zavarovanostjo celice.
Če je želena raba enaka namenski rabi in če celica ni zavarovana, se rabo tal spremeni
v želeno rabo, konflikt se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi vrednost FALSE),
počisti se seznam izbir, seznam enoličnih izbir in število akterjev v konfliktu ter
določi, da v celici ni želje po spremembi plana (nastavi vrednost spremenljivke želja?
na FALSE).
Če se želena raba ne ujema z namensko in je zavarovana, preverimo, ali sta morda
rabo tal v tej celici želela spremeniti župan ali lastnik počitniškega bivališča.
 Če jo je želel spremeniti župan in če je to željo izrazil 5x, najprej spremenimo
plan (namenska raba se spremeni v želeno rabo), nato se spremeni rabo tal v
namensko rabo tal po planu. V spremenljivko sprememba-plana zapišemo, da
se je spremenil plan, v output pa izpiše še številko leta, v katerem je do
spremembe prišlo. Konflikt v celici se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi
vrednost FALSE), počisti se seznam izbir, seznam enoličnih izbir in število
akterjev v konfliktu.
 Če je rabo tal želel spremeniti lastnik počitniškega bivališča in je to željo
izrazil večkrat (naključno med 1x in 5x - vrednost določena z ugibanjem), se
raba tal spremeni v želeno rabo (pozidano). Namenske rabe v planu se ne
spremeni, zato je pozidava te celice označena kot črna gradnja (črna? =
TRUE). Črna gradnja se izpiše v output, njen ID sta x in y koordinati celice.
Če je želja po spremembi gozda v kmetijsko zemljišče, se celici spremeni rabo tal v
želeno rabo, konflikt se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi vrednost FALSE),
počisti se seznam izbir, seznam enoličnih izbir in število akterjev v konfliktu.
Pri nekonfliktnih celicah najprej izmed vseh želja glede rabe tal v celici (želenaraba), izberemo eno naključno, kot rabo tal pred spremembo pa določimo trenutno
rabo tal. Nato preverjamo želeno rabo tal s prejšnjo rabo tal.

160

a) Če je želja po spremembi rabe v kmetijsko zemljišče iz pozidanega, se model ustavi
in sporoči uporabniku, da je ta želja neuresničljiva.
b) Če je želja drugačna, preverimo skladnost želje z namensko rabo tal in z
zavarovanostjo celice.
Če je želena raba enaka namenski rabi in če celica ni zavarovana, se rabo tal spremeni
v želeno rabo, konflikt se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi vrednost FALSE),
počisti se seznam izbir, seznam enoličnih izbir in število akterjev v konfliktu.
Če se želena raba ne ujema z namensko in je zavarovana, se preverja, ali je rabo tal v
tej celici želel spremeniti župan. Če ja in če je to željo izrazil 5x, se najprej spremeni
plan (namenska raba se spremeni v želeno rabo), nato se spremeni rabo tal v namensko
rabo tal po planu. V spremenljivko sprememba-plana se zapiše, da se je spremenil
plan, v output pa izpiše še številko leta, v katerem je do spremembe prišlo. Konflikt v
celici se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi vrednost FALSE), počisti se seznam
izbir, seznam enoličnih izbir in število akterjev v konfliktu.
Če je želja po spremembi gozda v kmetijsko zemljišče, se celici spremeni rabo tal v
želeno rabo, konflikt se reši (spremenljivki konflikt? se nastavi vrednost FALSE),
počisti se seznam izbir, seznam enoličnih izbir in število akterjev v konfliktu.
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namenska raba (Namenska raba …, 2012)
nakloni in razgled (iz DMNV 12,5 m; Digitalni model …, 2013)
meja občine Izola (Meja občin …, 2016)
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vodni viri (Zbirna karta …, 1989)
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2014)
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Priloga 5: Programska koda agentnega modela
extensions
[
gis
;; za uvoz GIS slojev
profiler ;; primitives that measure how many times the procedures in your model
are called during a run and how long each call takes
]
;; tipi
breed [
breed [
breed [
breed [

agentov
kmetje kmet ]
župani župan ]
turisti turist ] ;; turist = lastnik počitniškega bivališča
varstveniki varstvenik ]

globals
[
;prikaz
;; prestavljen na interface -- izbira zemljevida za prikaz v
modelu
;scenarij
;; prestavljen na interface -- izbira scenarija
;št-kmetov
;; prestavljen na interface -- določi število kmetov ki
izbirajo celice v vsakem koraku
;št-parcel-župan ;; prestavljen na interface -- določi št. celic, ki jih v
vsakem koraku izbere župan
;št-parcel-turist ;; prestavljen na interface -- določi št. celic, ki jih v
vsakem koraku izbere turist
;varovanje
;; prestavljen na interface -- določi, če je varovanje
vklopljeno ali ne
štej-spremembe-k ;; število celic z namensko rabo K, ki se jim namenska raba
spremeni v P (K=kmetijska, P=pozidano)
štej-spremembe-g ;; število celic z namensko rabo G, ki se jim namenska raba
spremeni v P (G=gozd)
sprememba-plana
;; šteje spremembe plana v vsakem letu - se ne sešteva, se
resetira v vsakem koraku
konflikti-list
;; seznam števila novih konfliktov v vsakem letu
]
;; lastnosti celic
patches-own
[
raba
naklon
nad 20°)
namraba
tštevilo
razgled
tur-obm
poplava
pc
vodnivir
evrd

;; raba tal (gozd, pozidano, kmetijsko, ostalo)
;; 4 razredi (1 = 0-4,99°, 2 = 5-11,99°, 3 = 12-19,99°, 4 =
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;

namenska raba (gozd, pozidano, kmetijsko zemljišče)
talno število
razgled na morje (1=ja, 0=ne)
privlačno območje za turiste (1 = ja, -9999 = ne)
območje redkih poplav (1=ja, 0=ne, -9999=izven)
planska celota
vodni vir (0=ne, 1=ja); vir podatkov PUP podeželje
EVRD zavarovana območja iz registra kulturne dediščine

voda

;; celica v kateri je na voljo voda (vodni viri + območja
redkih poplav v sušnih scenarijih)
;omejitev?
;; v scenariju x1 in x2 (true/false)
konflikt?
;; ali je v celici konflikt? (true/false)
število-akterjev-v-konfliktu ;; število tipov akterjev, ki so v konfliktu v
celici (0 2 3 ali 4)
število-izbir
;; kolikokrat je celica bila izbrana
izbrana?
;; celica, ki jo agent izbere (TRUE/FALSE) - se resetira v
vsakem koraku
id-uporabnika
;; who številka agenta, ki je izbral celico
seznam-izbir
;; seznam vseh akterjev, ki so celico izbrali [kkkkžttžvvv]
seznam-izbir-enolični ;; seznam skupine akterjev, ki so izbrali celice
(odstranjeni dvojniki iz seznam-izbir)
seznam-želja
;; seznam vrst rabe, ki jih agentje želijo v celici; se
resetira v vsakem koraku
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črna?

;; true/false črna gradnja

predlagatelj1
;želja?

;; prvi agent, ki predlaga spremembo
;; želja po spremembi plana (true/false)

]
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SETUP in GO
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
to setup
;
profiler:start
;print date-and-time
clear-all ;; počisti vse
;; test spremembe rabe na zavarovanih celicah
;prepare-output-file
;pripravi-povzetek ;; za številčni povzetek scenarija
;; uvoz zunanjih podatkov
uvozi-gis-sloje
;; ustvari agente-kmete - po enega v celici na območju občine Izola
ask n-of št-kmetov patches with [raba != -9999]
[
sprout-kmetje 1
]
;print "konec uvoza kmetov" ;; test v output
;; nastavi agenta-župana
ask patch 13 78 [ sprout-župani 1 [set size 2 set shape "FACE NEUTRAL" set
color 97]]
;print "konec uvoza župana" ;; test v output
;; nastavi agenta-turista
ask patch 15 78 [ sprout-turisti 1 [set size 2 set shape "FACE NEUTRAL" set
color 137] ]
;print "konec uvoza turista" ;; test v output
;; nastavi agenta-varstvenika
ask patch 17 78 [ sprout-varstveniki 1 [set size 2 set shape "FACE NEUTRAL" set
color 57]]
;print "konec uvoza varstvenika" ;; test v output
;; nastavi začetne vrednosti spremenljivk
ask patches
[
;set omejitev? false
;; v scenariju x1
set konflikti-list []
;; prazen seznam za štetje novih
konfliktov na leto
set konflikt? false
;; na začetku ni nobena celica konfliktna
set število-akterjev-v-konfliktu 0 ;; na začetku v celici ni nobnegea
konflikta
set izbrana? false
;; se resetira v vsakem koraku
set seznam-izbir []
;; prazen seznam
set seznam-izbir-enolični []
;; prazen seznam
set seznam-želja []
;; prazen seznam
set črna? false
;; na začetku ni črnih gradenj
;set želja? false
;; na začetku nihče nima želje po
spremembi plana
set voda 1 ;; v vseh celicah je vedno količina vode enaka 1 (pri sušnih
scenarijih se v celicah z vodnimi viri poveča na 2; pri
vseh ostalih pa zmanjša na 0)
]
;; nastavi pokrajino glede na izbrani scenarij
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zasnova-pokrajine-s-scenariji
;; prikaži pokrajino
if prikaz = "konflikti"
[pobarvaj-konflikt]
if prikaz = "raba tal"
[pobarvaj-raba]
if prikaz = "izbira"
[pobarvaj-izbiro]
if prikaz = "tip konflikta" [pobarvaj-konflikte-po-tipu]
if prikaz = "namenska raba" [pobarvaj-namensko-rabo]
if prikaz = "planske celote" [pobarvaj-planske-celote]
if prikaz = "talno število" [pobarvaj-tštevilo]
if prikaz = "črne gradnje" [ask patches with [črna? = true] [set pcolor
yellow]]
;; skrij agente
ask turtles [hide-turtle]
;; ponastavi čas
reset-ticks
;; izpis v output
;print "konec setup"
end

to go
tick

;; 1 korak predstavlja 1 leto ____ ker je na začetku ukaza GO, se na
grafih nariše stanje v koraku 0

;export-interface
vsakem koraku

(word "leto-" ticks ".png") ;; izvozi zemljevid kot sliko v

set sprememba-plana 0

;; se resetira v vsakem koraku, ker na graf izrisuje
število sprememb v vsakem letu (se ne sešteva)

;; za izračun števila konfliktov na leto - drugi del tega računa je na koncu
ukaza GO
let konflikti-prej count patches with [število-akterjev-v-konfliktu >= 2] ;;
število konfliktov na začetku ukaza GO
;; v vsakem koraku se izberejo druge celice, zato se ta vrednost resetira v
vsakem koraku
ask patches
[
set izbrana? false ;; ali je celica izbrana
set seznam-želja [] ;; vsaka celica ima tak seznam, v katerega vsak agent
zapiše željo
set število-akterjev-v-konfliktu 0 ;; xxxx
set konflikt? FALSE ;; ali je to butasta odločitev, ker se konflikti ne
rešijo vsako leto?
]
;; vsi agenti poiščejo zemljišča
;; šele potem, ko jih izberejo vsi, se poišče konfliktne celice
;; (drugače bi jih agent iskal takoj, ko bi izbral zemljišče, kar pa nima
smisla)
izberi-zemljišče
;; prešteje želje po spremembi rabe tal, ki se ne ujemajo z namensko rabo
;ask patches [preštej-želje]
;; med izbranimi zemljišči se poišče konfliktna
poišči-konfliktne-celice
;; reši konflikt med akterji
reši-konflikt
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;;
if
if
if
if
if
if
if

pobarva/posodobi celice na zemljevidu
prikaz = "konflikti"
[pobarvaj-konflikt]
prikaz = "raba tal"
[pobarvaj-raba]
prikaz = "izbira"
[pobarvaj-izbiro]
prikaz = "tip konflikta" [pobarvaj-konflikte-po-tipu]
prikaz = "namenska raba" [pobarvaj-namensko-rabo]
prikaz = "predlagatelj" [pobarvaj-predlagatelja]
prikaz = "črne gradnje" [ask patches with [črna? = true] [set pcolor 1]]

;; test spremembe rabe na zavarovanih celicah
;update-and-export-file
;izvozi-povzetek ;; za številčni povzetek scenarija
;; izračun števila konfliktov na leto
let konflikti-zdaj count patches with [število-akterjev-v-konfliktu >= 2] ;;
število konfliktov na koncu ukaza GO
let novi-konflikti konflikti-zdaj - konflikti-prej ;; razlika med številom na
začetku in na koncu = število novih konfliktov v tem koraku
;print novi-konflikti ;; test v output
;set konflikti-list lput novi-konflikti konflikti-list ;; na seznam doda
število novih konfliktov, da lahko iz vseh številk izračunamo povprečje
scenarija
set konflikti-list lput konflikti-zdaj konflikti-list
;; graf novih konfliktov na leto
set-current-plot "4. Novi konflikti na leto"
set-current-plot-pen "konflikti"
plot novi-konflikti
;; če je minilo 30 let, se ustavi
if ticks = 30 ;; 31 zaradi uporabe BehaviorSpacea
[
;izpiši-spremembe-plana ;; izpiši v output
;izpiši-povzetek ;; izpiši povzetek kazalcev za 30 let
;print (word "Povprečje novih konfliktov: " mean konflikti-list)
;print "---"
;print mean konflikti-list ;; za potrebe parameterizacije vzorca 4
;print konflikti-list ;; za potrebe parameterizacije vzorca 4, ker je zgornja
vrstica neuporabna
stop
;izvozi-raster
]
;
;
;
end

profiler:stop
print profiler:report
profiler:reset

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; NASTAVITEV POKRAJINE
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
to uvozi-gis-sloje
;; UVOZ IZ RASTROV
;; leto 2012
let dataset-raba gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100raba4.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev rabe tal (vir MKO, stanje 4.12.2012)
let dataset-turizem gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100turizem.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev turističnega območja v letu 2012(vir
zemljevid Uživajmo podeželje, izola.info)
;; leto 2002 (bilo uporabljeno samo za test, se ne uporablja v modelu)
;let dataset-raba gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100raba02.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev rabe tal leto 2002(vir MKO, stanje 2002)
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;let dataset-turizem gis:load-dataset (word"sloji/konflikti100/100turizem02.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev turističnega območja leto 2002 (vir
zemljevid Poti po slovenski Istri, izola.info)
let dataset-tstevilo gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100tstevilo.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev talnega števila (vir MKO)
let dataset-nakloni gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100nakloni.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev naklonov (vir GURS, dmnv 12.5, resample na
10 v programu Arcmap 10.1)
let dataset-namraba gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100namraba.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev namenske rabe tal (vir Občina Izola)
let dataset-razgled gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100razgled.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev razgleda na morje (izračunan iz dmnv 12.5,
ukaz Viewshed v idrisiju, resampled na 10 v arcmap 10.1)
let dataset-poplave gis:load-dataset (word "sloji/konflikti100/100poplave.asc")
;; uvoz zunanje datoteke za nastavitev redkih poplav (vir ARSO)
let dataset-pc gis:load-dataset (word"sloji/konflikti100/100pc.asc")
;; uvoz sloja planskih celot (vir: Srednjeročni družbeni plan)
let dataset-vv gis:load-dataset (word"sloji/konflikti100/100vodviri.asc")
;; uvoz sloja vodnih virov (vir: PUP za podeželje, Zbirna karta komunalne
infrastrukture in rezervatov, list 3a,b,c)
let dataset-evrd gis:load-dataset (word"sloji/konflikti100/100evrd.asc")
;; uvoz sloja zavarovanih območij (EVRD)
gis:set-world-envelope
(
gis:envelope-union-of
(gis:envelope-of dataset-raba)
(gis:envelope-of dataset-tstevilo)
(gis:envelope-of dataset-nakloni)
(gis:envelope-of dataset-namraba)
(gis:envelope-of dataset-razgled)
(gis:envelope-of dataset-turizem)
(gis:envelope-of dataset-poplave)
(gis:envelope-of dataset-pc)
(gis:envelope-of dataset-vv)
(gis:envelope-of dataset-evrd)
)
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster
gis:apply-raster

dataset-raba raba
dataset-tstevilo tštevilo
dataset-nakloni naklon
dataset-namraba namraba
dataset-razgled razgled
dataset-turizem tur-obm
dataset-poplave poplava
dataset-pc pc
dataset-vv vodnivir
dataset-evrd evrd

end
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; ZASNOVA SCENARIJEV
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; scenariji spreminjajo lastnosti okolja - večajo/manjšajo
; razpoložljive površine za kmetijstvo in poselitev
;
;
poplave
;
|
;
|
;
X1
| X2
; motika ------+------ roboti
;
|
;
Y1
| Y2
;
|

167

;
;
;
;
;
;

suša
x1
x2
y1
y2

-

Proračunska rezerva za poškodovane škarpe
Namesto solate rastejo hiške
Odškodnine zaradi suše
Zeleno naj bo zeleno

to zasnova-pokrajine-s-scenariji
if scenarij = "prazno" [print "--> scenarij ni izbran"]
if scenarij = "x1"
[
;; plazovi, erozija; protierozijska vloga gozdov (Naravne nesreče in varstvo
pred njimi)
;; na območjih z večjimi nakloni in gozdom je omejena raba, zaradi varstva
pred erozijo
;ask patches with [(naklon >= 3) and (raba = 2)] [set omejitev? true]
ask patches with [(naklon >= 3) and (raba = 2)] [set raba 5]
;; poplave , 5 = omejitev
ask patches with [poplava = 1] [set raba 5]
print "--> scenarij X1"
]
if scenarij = "x2"
[
;; 5 = omejitev
;ask patches with [poplava = 1] [set raba 5]
; bio in nano tehnologija, roboti, senzorji, daljinsko zaznavanje
; ni omejitve rabe z nakloni - razvoj tehnologije omogoča obdelavo in
poselitev kjerkoli
; nakloni do 19,99° so ok (1, 2, 3 = ok; 4 ni primerno)
ask patches with [(naklon = 2) or (naklon = 3)] [set naklon 1]
;; plazovi, erozija; protierozijska vloga gozdov (NN in varstvo pred njimi)
;ask patches with [(raba = 2)] [set raba 5]
;;kmetje ne iščejo več najboljših km. zemljišč - nepotrebno zaradi
tehnologije
print "--> scenarij X2"
]
if scenarij = "y1"
[
;strateški pomen vodnih virov - zemljišča blizu vode so zelo zaželena
;ask patches with [poplava = 1] [set tštevilo 100]
ask patches with [poplava = 1] [set voda 2]
; terase so bolj zaželene zaradi zadrževanja vlage --> območja s talnim št.
54 (terase)
; talno število se "obrne", da kmetje izbirajo raje terase
ask patches with [tštevilo = 84] [set tštevilo 53] ;; začasno, glej 2 vrstici
nižje
ask patches with [tštevilo = 54] [set tštevilo 84]
ask patches with [tštevilo = 53] [set tštevilo 54]
;strateški pomen vodnih virov - zemljišča blizu vodnih virov so zelo zaželena
ask patches with [vodnivir = 1 and raba != -9999 and tštevilo != -8] [ask
neighbors [set voda 2]]
ask patches with [vodnivir = 1 and raba != -9999 and tštevilo != -8] [set
voda 2]
ask patches with [voda = 1] [set voda 0] ;; suša povsod, kjer ni vodnih virov
print "--> scenarij Y1"
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]
if scenarij = "y2"
[
; bio in nano tehnologija, roboti, senzorji, daljinsko zaznavanje
; ni omejitve rabe z nakloni - razvoj tehnologije omogoča obdelavo in
poselitev kjerkoli
; nakloni do 19,99° so ok (1, 2, 3 = ok; 4 ni primerno)
ask patches with [(naklon = 2) or (naklon = 3)] [set naklon 1]
;strateški pomen vodnih virov - zemljišča v območju redkih poplav se namakajo
(zato talno število 100)
ask patches with [poplava = 1] [set tštevilo 100]
;strateški pomen vodnih virov - zemljišča blizu vodnih virov so zelo zaželena
ask patches with [vodnivir = 1 and raba != -9999 and tštevilo != -8] [ask
neighbors [set voda 2]]
ask patches with [vodnivir = 1 and raba != -9999 and tštevilo != -8] [set
voda 2]
ask patches with [voda = 1] [set voda 0] ;; suša vsepovsod, kjer ni vodnih
virov
;območja na ravnini so namakana, zato se pridelovalna sposobnost poveča za en
razred
;; talno število 40 - 57 je srednja pridelovalna sposobnost tal
ask patches with [(tštevilo >= 40) and (tštevilo <= 57)] [set tštevilo 58] ;;
glej "kmetove-celice" nekaj vrstic nižje
print "--> scenarij Y2"
]
end
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; ŽELJE AGENTOV
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
to izberi-zemljišče ;; turtle procedure
;; želje akterjev
let županove-celice patches with [ (raba != 3) and (raba != -9999) and (any?
neighbors with [(raba = 3) and (naklon = 1)]) ] ;; nepozidane celice z naklonom 1,
ob že pozidanih zemljiščih, znotraj občine
;let varstvenikove-celice patches with [(naklon > 1) and (razgled = 1) and (raba
!= -9999) ]
let varstvenikove-celice patches with [evrd = 1]
let kmetove-celice patches with [(raba = 1) or (raba = 2) and (naklon = 1) and
((voda >= 1) or (tštevilo >= 58)) and (raba != -9999)] ;; 58+ je visoka
pridelovalna sposobnost tal
;let kmetove-celice patches with [(raba = 1) or (raba = 2) and (naklon = 1) and
(tštevilo >= 58) and (raba != -9999)] ;; 58+ je visoka pridelovalna sposobnost tal
let turistove-celice patches with [(razgled = 1) and (tur-obm = 1) and (raba !=
3) and (raba != -9999)] ;; nepozidane celice z razgledom na morje, znotraj
turistično privlačnega območja
;; ŽUPAN (Ž) izbira zemljišča, ki so na čim manjšem naklonu in ob že pozidanih
območjih
repeat št-parcel-župan ;; izbere tako število parcel, kot je določeno na
sliderju
[
let moja-izbrana-celica one-of županove-celice ;; ena naključna od tistih, ki
ustrezajo željam župana
if moja-izbrana-celica != nobody
[

169

ask moja-izbrana-celica
[
;set id-uporabnika [who] of myself
set izbrana? true
set število-izbir število-izbir + 1
;set pcolor red ;; test v output
set seznam-izbir lput "ž" seznam-izbir
;; v seznam izbir dodaj župana
set predlagatelj1 "ž"
;; v seznam predlagateljev
spremembe dodaj župana
set seznam-želja lput 3 seznam-želja ;; Župan želi pozidavo celice (raba
= 3) ..... se resetira v vsakem koraku
]
]
]

;; VARSTVENIK (V)
if varovanje = true
[
ask varstvenikove-celice
[
set izbrana? true
set število-izbir število-izbir + 1
set seznam-izbir lput "v" seznam-izbir ;; na konec seznama doda agenta V
set predlagatelj1 "v"
;set seznam-želja lput 5 seznam-želja ;; varstvenik želi varstvo celice
(= omejitev!!) ..... se resetira v vsakem koraku
]
]
; ;; VARSTVENIK (V)
; if ticks mod 10 = 0 ;; izbira na 10 let (mod = modulo -- ostanek pri deljenju
števila let z 10)
; [
;
if varovanje = true ;[ask varstveniki
;
[
;
ask varstvenikove-celice
;
[
;
; set id-uporabnika [who] of myself
;
set izbrana? true
;
set število-izbir število-izbir + 1
;
set seznam-izbir lput "v" seznam-izbir ;; na konec seznama doda agenta
V
;
set predlagatelj1 "v"
;
;set seznam-želja lput 5 seznam-želja ;; varstvenik želi varstvo celice
(= omejitev!!) ..... se resetira v vsakem koraku
;
set zavarovano? true ;;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !!!! če bo slučajno narobe ...
;
]
;
;];; konec ask varstevniki
; ];; konec if varovanje
; ]
;; KMET (K)
ask kmetje
[
let moja-izbrana-celica one-of kmetove-celice ;; ena naključna od tistih, ki
ustrezajo željam kmeta
if moja-izbrana-celica != nobody
[
ask moja-izbrana-celica
[
;set id-uporabnika [who] of myself
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set izbrana? true
set število-izbir število-izbir + 1
set seznam-izbir lput "k" seznam-izbir
set predlagatelj1 "k"
set seznam-želja lput 1 seznam-želja ;; kmet želi kmetijsko zemljišče
..... se resetira v vsakem koraku
]
]
]

;; TURIST (T)
repeat št-parcel-turist ;; ???????? število novih vikendov na leto????? število
GRADBENIH DOVOLJENJ??????
[
let moja-izbrana-celica one-of turistove-celice ;; ena naključna od tistih,
ki ustrezajo željam turista
if moja-izbrana-celica != nobody
[
ask moja-izbrana-celica
[
;set id-uporabnika [who] of myself
set izbrana? true
set število-izbir število-izbir + 1
set seznam-izbir lput "t" seznam-izbir ;; na konec seznama doda agenta T
set predlagatelj1 "t"
set seznam-želja lput 3 seznam-želja ;; kmet želi pozidavo ..... se
resetira v vsakem koraku ____ Adds value to the end of a list and reports the new
list.
]
]
]
end
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; REŠEVANJE KONFLIKTA MED AGENTI
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
to poišči-konfliktne-celice
ask patches
[
set seznam-izbir-enolični remove-duplicates seznam-izbir ;; odstrani dvojnike
if length seznam-izbir-enolični >= 2 ;; vsaj 2 različna akterja
[
set konflikt? true ;; konfliktna celica je tista, ki jo izbereta vsaj 2
različna akterja ..... to se resetira v FALSE v vsakem koraku (glej ukaz GO)
set število-akterjev-v-konfliktu length seznam-izbir-enolični ;; preštej
število različnih akterjev, ki je izbralo celico ..... to se resetira na 0 v vsakem
koraku
]
]
end
;; izberi celico enega naključnega predlagatelja
to reši-konflikt
let konfliktne-parcele patches with [konflikt? = true] ;; reports an agentset
let nekonfliktne-parcele patches with [(konflikt? = false) and (izbrana? = true)]
;; izbrane parcele brez konflikta
ask konfliktne-parcele with [ seznam-želja != [] ] ;; agentset
[
let želena-raba one-of seznam-želja ;; ena naključna želja v celici
let prejšnja-raba raba ;; trenutna raba pred spremembo
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;print (word "želja: "želena-raba " , obstoječa: " prejšnja-raba) ; test v
output
ifelse (želena-raba = 1) and (prejšnja-raba = 3) ;; ali je želja po spremembi iz
3 (pozidano) v 1 (kmetijsko)?
;; true
[
stop ;; ustavi model
user-message "te želje ni možno uresničiti" ;; defensive programmming
]
;; false - želja je po spremembi iz kmetijskega v pozidano
[
ifelse želena-raba = namraba and (evrd = 0) ;; če se želena raba ujema z
namensko in če celica ni zavarovana
[
set raba želena-raba ;; če se ujema in ni zavarovano, spremeni rabo v želeno
rabo
set konflikt? FALSE
;; celica ni več konfliktna
set seznam-izbir []
;; počisti seznam izbir
set število-akterjev-v-konfliktu 0 ;; počisti akterje v konfliktu
set seznam-izbir-enolični []
;; počisti seznam enoličnih izbir
;set želja? false
]
[ ;; če se želena raba ne ujema z namesnko in je zavarovana
if occurrences "ž" seznam-izbir = 5 ;; če župan 5x želi spremembo v pozidano
[
set namraba želena-raba
;; spremeni plan
set raba namraba
;; nato spremeni rabo v rabo po planu
set sprememba-plana sprememba-plana + 1 ;; preštej spremembe plana
output-print (word "Leto " ticks ": sprememba plana!")
;; obvesti
Špelo
ask župani [set shape "FACE HAPPY"] ;; župan je vesel, kadar mu uspe
sprememba plana
ask varstveniki [set shape "FACE SAD"] ;; varstvenik ni vesel, kadar župan
spremeni namensko rabo iz K v P
set konflikt? FALSE
set seznam-izbir []
set seznam-izbir-enolični []
set število-akterjev-v-konfliktu 0
;set želja? false
]
if occurrences "t" seznam-izbir = (random (5 - 1 + 1) + 1 );; če turist želi
spremembo v celici v pozidano naključno med 1x in 5x (ta vrednost je bila izbrana
bolj po občutku)
[
set raba želena-raba ;; spremeni rabo v želeno (pozidaj) in ne spremeni
plana
set črna? true
;; gradnja je nelegalna, ker ni po planu
output-print (word "Leto " ticks ": črna gradnja-ID" pxcor pycor)
ask turisti [set shape "FACE HAPPY"] ;; turist je vesel, kadar mu uspe
zgraditi vikend
ask župani [set shape "FACE NEUTRAL"] ;; župan ni vesel, kadar turisti
zidajo črne gradnje
]
]
]
;; če je želja po spremembi gozda v kmetijsko zemljišče, spremeni rabo
if (želena-raba = 1) and (prejšnja-raba = 2)
[
set raba želena-raba
set konflikt? FALSE ;; celica ni več konfliktna
set seznam-izbir []
set seznam-izbir-enolični []
set število-akterjev-v-konfliktu 0
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;set želja? false
]
]
ask nekonfliktne-parcele with [ seznam-želja != [] ] ;; agentset
[
;set pcolor sky ;; test v output
;print (word parcela " " seznam-želja) ;; test v output - izpiše seznam želja
za vsako parcelo (da vidiš, da nobena parcela nima praznega seznama)
let želena-raba one-of seznam-želja ;; ena naključna
let prejšnja-raba raba
;print (word "želja: "želena-raba " , obstoječa: " prejšnja-raba) ; test v
output
ifelse (želena-raba = 1) and (prejšnja-raba = 3) ;; če je želja po spremembi iz
3-pozidanega v 1-kmetijsko
[
stop ;; ustavi model
user-message "te želje ni možno uresničiti" ;; defensive programmming
] ;; true
[
;; false
ifelse želena-raba = namraba and (evrd = 0) ;; če se želena raba ujema z
namensko in če celica ni zavarovana
[
set raba želena-raba ;; če se ujema in ni zavarovano, spremeni rabo v želeno
rabo
set konflikt? FALSE ;; celica ni več konfliktna
set seznam-izbir []
set število-akterjev-v-konfliktu 0
set seznam-izbir-enolični []
;set želja? false
]
[ ;; če se želena raba ne ujema z namensko in je zavarovana
if occurrences "ž" seznam-izbir = 5 ;; če župan 5x želi spremembo v pozidano
[
set namraba želena-raba
;; spremeni plan
set raba namraba
;; nato spremeni rabo v rabo po planu
set sprememba-plana sprememba-plana + 1 ;; preštej spremembe plana
output-print (word "Leto " ticks ": sprememba plana!")
;;
obvesti Špelo
ask župani [set shape "FACE HAPPY"] ;; župan je vesel, kadar mu uspe
sprememba plana
ask varstveniki [set shape "FACE SAD"] ;; varstvenik ni vesel, kadar župan
spremeni namensko rabo iz K v P
set konflikt? FALSE
set seznam-izbir []
set seznam-izbir-enolični []
set število-akterjev-v-konfliktu 0
;set želja? false
]
]
]
;; če je želja po spremembi gozda v kmetijsko zemljišče, spremeni rabo
if (želena-raba = 1) and (prejšnja-raba = 2)
[
set raba želena-raba
set konflikt? FALSE
set seznam-izbir []
set seznam-izbir-enolični []
set število-akterjev-v-konfliktu 0
;set želja? false
]
]
end
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;;; prešteje želje po spremembi rabe tal, ki se ne ujemajo z namensko rabo
;to preštej-želje ;; patch procedure
;
if (izbrana? = true) and (namraba != raba) [set želja? true]
;end
;to konflikti-na-leto
; let konflikti-prej konflikti-global
; let konflikti-zdaj count patches with [število-akterjev-v-konfliktu >= 2]
; print konflikti-zdaj - konflikti-prej
;end
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; REPORTERJI
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; count the number of occurrences of an item in a list
;; iz NetLogo slovarja
;; http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/dict/reduce.html
to-report occurrences [x the-list]
report reduce
[ifelse-value (?2 = x) [?1 + 1] [?1]] (fput 0 the-list)
end
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; POSODOBI POKRAJINO in POBARVAJ SLOJE
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
to pobarvaj-raba
ask patches with [raba = 1] [set pcolor 27]
;; kmetijska zemljišča
ask patches with [raba = 2] [set pcolor green]
;; gozd
ask patches with [raba = 3] [set pcolor black]
;; pozidano
ask patches with [raba = 4] [set pcolor gray]
;; ostalo
ask patches with [raba = -9999] [set pcolor white] ;; izven
;; kategorije pri scenarijih
ask patches with [raba = 5] [set pcolor red]
;; omejitve rabe tal
end
to pobarvaj-razgled
ask patches with [razgled = 1] [set pcolor 67]
;; je razgled
ask patches with [razgled = 0] [set pcolor black] ;; ni razgleda
end
to pobarvaj-naklone
ask patches with [naklon = 1] [set pcolor green + 4]
rabe
ask patches with [naklon = 2] [set pcolor green + 3]
kmetijstvo in poselitev možna z manjšimi omejitvami
ask patches with [naklon = 3] [set pcolor green + 2]
meja modernega kmetijstva in poselitve
ask patches with [naklon = 4] [set pcolor green + 1]
poselitev zelo omejena
ask patches with [naklon = -9999] [set pcolor white]
end
to pobarvaj-namensko-rabo
ask patches with [namraba
ask patches with [namraba
ask patches with [namraba
ask patches with [namraba
end

=
=
=
=

1] [set pcolor 27]
2] [set pcolor green]
3] [set pcolor black]
-9999] [set pcolor white]

;; 0 - 4,99°: Ni omejitve
;; 5 - 11,99° : Moderno
;; 12 - 19,99° : Zgornja
;; nad 20° : Obdelava in
;; izven

;;
;;
;;
;;

kmetijska zemljišča
gozd
pozidano
izven

to pobarvaj-tštevilo
ask patches [set pcolor scale-color orange tštevilo 100 0]
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ask patches with [tštevilo = -9999] [set pcolor white] ;; izven
ask patches with [tštevilo = -8] [set pcolor gray]
;; pozidano
end
to pobarvaj-poplave
ask patches with [poplava = 1] [set pcolor sky]
ask patches with [poplava = 0] [set pcolor black]
ask patches with [poplava = -9999] [set pcolor white]
end
to pobarvaj-akterje
ask kmetje [set size 2 set shape "dot" set color black]
ask župani [set size 2 set shape "FACE HAPPY" set color 97]
ask turisti [set size 2 set shape "face happy" set color 137]
ask varstveniki [set size 2 set shape "FACE HAPPY" set color 57]
;ask patches [set pcolor white]
end
;; "Their destination knowledge is imperfect and, because of their short stays,
most are unlikely to develop a com;; prehensive mental map of the destination" (Walmsley and Jenkins 1999).
;; "Nontourist space is a form of terra incognita, an unknown territory
;; that is not discussed in guidebooks and where tourists generally do not
venture." (Lew, Mckercher, 2006, str. 412)
;; POLMER 250 M OKOLI GOSTILN/APARTMAJEV IPD., 100 M OKOLI POTI
to pobarvaj-turistično-območje
ask patches with [tur-obm = 1] [set pcolor 67]
ask patches with [tur-obm = 0] [set pcolor black] ;; terra incognita :-)
ask patches with [tur-obm = -9999] [set pcolor white] ;; izven
end
to pobarvaj-konflikt
ask patches with [length seznam-izbir-enolični = 1] [set pcolor white] ;; ni
konflikta, celico je izbral le en akter
ask patches with [length seznam-izbir-enolični = 2] [set pcolor 17] ;; konflikt
dveh akterjev
ask patches with [length seznam-izbir-enolični = 3] [set pcolor 15] ;; konflikt
treh akterjev
ask patches with [length seznam-izbir-enolični = 4] [set pcolor 13] ;; konflikt
štirih akterjev
ask patches with [length seznam-izbir-enolični = 0] [set pcolor white] ;; celica
ni bila izbrana
;ask patches with [število-akterjev-v-konfliktu = 0] [set pcolor green + 4] ;;
brez konfliktov
;ask patches with [raba = -9999] [set pcolor 0]
end
to pobarvaj-izbiro
ask patches [set pcolor scale-color red število-izbir 50 0]
ask patches with [raba = -9999] [set pcolor white]
end
to pobarvaj-konflikte-po-tipu
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = []) or (seznam-izbir-enolični = ["k"])
or (seznam-izbir-enolični = ["ž"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t"]) or (seznamizbir-enolični = ["v"])] [set pcolor white] ;; ni konflikta (= pobarvano z belo)
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "ž"]) or (seznam-izbir-enolični =
["ž" "k"])] [set pcolor black]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "t"]) or (seznam-izbir-enolični =
["t" "k"])] [set pcolor gray]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["t" "ž"]) or (seznam-izbir-enolični =
["ž" "t"])] [set pcolor red]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "v"]) or (seznam-izbir-enolični =
["v" "k"])] [set pcolor blue]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["ž" "v"]) or (seznam-izbir-enolični =
["v" "ž"])] [set pcolor brown]
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ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["t" "v"]) or (seznam-izbir-enolični =
["v" "t"])] [set pcolor yellow]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "t" "v" "ž" ]) or (seznam-izbirenolični = ["t" "ž" "v" "k"]) or (seznam-izbir-enolični = ["ž" "v" "k" "t"]) or
(seznam-izbir-enolični = ["k" "t" "ž" "v"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v" "k"
"t" "ž"]) or (seznam-izbir-enolični = ["ž" "v" "t" "k"]) or (seznam-izbir-enolični
= ["k" "v" "t" "ž"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v" "k" "ž" "t"]) or (seznamizbir-enolični = ["k" "v" "ž" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v" "t" "k" "ž"])
or (seznam-izbir-enolični = ["k" "ž" "t" "v"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v" "t"
"ž" "k"])
or (seznam-izbir-enolični = ["k" "ž" "v" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v"
"ž" "k" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "k" "v" "ž"]) or (seznam-izbirenolični = ["v" "ž" "t" "k"])
or (seznam-izbir-enolični = ["t" "k" "ž" "v"]) or (seznam-izbir-enolični = ["ž"
"k" "t" "v"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "v" "k" "ž"]) or (seznam-izbirenolični = ["ž" "k" "v" "t"])
or (seznam-izbir-enolični = ["t" "v" "ž" "k"]) or (seznam-izbir-enolični = ["ž"
"t" "k" "v"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "ž" "k" "v"]) or (seznam-izbirenolični = ["ž" "t" "v" "k"])] [set pcolor green]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "t" "ž" ]) or (seznam-izbirenolični = ["k" "ž" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "ž" "k"]) or (seznamizbir-enolični = ["ž" "k" "t"]) or
(seznam-izbir-enolični = ["ž" "t" "k" ])] [set pcolor violet]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["k" "t" "v" ]) or (seznam-izbirenolični = ["k" "v" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "v" "k"]) or (seznamizbir-enolični = ["v" "k"
"t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["v" "t" "k" ])] [set pcolor orange]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["ž" "t" "v" ]) or (seznam-izbirenolični = ["ž" "v" "t"]) or (seznam-izbir-enolični = ["t" "v" "ž"]) or (seznamizbir-enolični = ["v" "ž" "t"]) or
(seznam-izbir-enolični = ["v" "t" "ž" ])] [set pcolor sky]
ask patches with [(seznam-izbir-enolični = ["ž" "k" "v" ]) or (seznam-izbirenolični = ["ž" "v" "k"]) or (seznam-izbir-enolični = ["k" "v" "ž"]) or (seznamizbir-enolični = ["v" "ž" "k"]) or
(seznam-izbir-enolični = ["v" "k" "ž" ])] [set pcolor pink]
end
to pobarvaj-predlagatelja
ask patches
[
if predlagatelj1 = "ž" [set pcolor black]
if predlagatelj1 = "t" [set pcolor blue]
if predlagatelj1 = "k" [set pcolor orange]
if predlagatelj1 = "v" [set pcolor green]
if predlagatelj1 = 0 [set pcolor white]
]
end
to pobarvaj-planske-celote
ask patches
[
if pc = 1 [set pcolor 17]
if pc = 7 [set pcolor 97]
if pc = 8 [set pcolor 7]
if pc = 9 [set pcolor 77]
if pc = 10 [set pcolor 117]
if pc = 11 [set pcolor 27]
if pc = 12 [set pcolor 107]
if pc = 13 [set pcolor 67]
if pc = 0 [set pcolor white]
]
end
to pobarvaj-vodniviri
ask patches
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[
if vodnivir = 0 [set pcolor white]
if vodnivir = 1 [set pcolor blue]
]
end
to pobarvaj-evrd
ask patches
[
if evrd = 1 [set pcolor red]
;; zavarovano
if evrd = 0 [set pcolor white] ;; nezavarovano
]
end
to izberi-karto ;; spustni seznam za prikaz sloja na ekranu
if prikaz = "raba tal" [pobarvaj-raba]
if prikaz = "nakloni" [pobarvaj-naklone]
if prikaz = "namenska raba" [pobarvaj-namensko-rabo]
if prikaz = "talno število" [pobarvaj-tštevilo]
if prikaz = "razgled" [pobarvaj-razgled]
if prikaz = "vodni viri" [pobarvaj-vodniviri]
if prikaz = "konflikti" [pobarvaj-konflikt]
if prikaz = "turizem" [pobarvaj-turistično-območje]
if prikaz = "akterji" [pobarvaj-akterje]
if prikaz = "poplava" [pobarvaj-poplave]
if prikaz = "izbira" [pobarvaj-izbiro]
if prikaz = "tip konflikta" [pobarvaj-konflikte-po-tipu]
if prikaz = "predlagatelj" [pobarvaj-predlagatelja]
if prikaz = "planske celote" [pobarvaj-planske-celote]
if prikaz = "črne gradnje" [ask patches with [črna? = true] [set pcolor 1]]
if prikaz = "EVRD" [pobarvaj-evrd]
end
to izpiši-spremembe-plana
output-print (word "PLAN sprememba K v P: " precision (štej-spremembe-k) 2 " ha /
" precision ((štej-spremembe-k * 100) / (2856.35)) 2 " %" ) ;; 2856,35 = površina
občine, pretvorjena v hektare
output-print (word "PLAN sprememba G v P: " precision (štej-spremembe-g ) 2 " ha
/ " precision ((štej-spremembe-g * 100) / (2856.35)) 2 " %" )
;output-print (word "PLAN želja: " (count patches with [(izbrana? = true) and
(namraba != raba)] * 0.01) "ha /" ((count patches with [(izbrana? = true) and
(namraba != raba)] * 0.01 * 100) / (2856.35)) "%")
output-print "pravi plan: 5,47 %"
end
to izpiši-povzetek
print ">>>"
print ">>>"
print (word "POVZETEK SCENARIJA " scenarij)
if scenarij = "x1" [print "Proračunska rezerva za poškodovane škarpe"]
if scenarij = "x2" [print "Namesto solate rastejo hiške"]
if scenarij = "y1" [print "Odškodnine zaradi suše"]
if scenarij = "y2" [print "Zeleno naj bo zeleno"]
print ">>>"
end
to štej-spremembe-kmetijskih-zemljišč-v-pozidana
let kmetijska patches with [raba = 1]
let pozidana patches with [raba = 3]
let število-k count kmetijska
let število-p count pozidana
print število-p
end
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to izvozi-raster
if prikaz = "raba tal"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset raba
let path (word user-new-file ".asc")
gis:store-dataset za-izvoz path
]
if prikaz = "izbira"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset število-izbir
let path (word user-new-file ".asc")
gis:store-dataset za-izvoz path
]
if prikaz = "tip konflikta"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset pcolor
let path (word user-new-file ".asc")
gis:store-dataset za-izvoz path
]
if prikaz = "konflikti"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset število-akterjev-v-konfliktu
;let path (word user-new-file ".asc") ;; drugače se behaviorspaceu strga ....
gis:store-dataset za-izvoz (word scenarij "-" behaviorspace-run-number ".asc")
;gis:store-dataset za-izvoz path
]
if prikaz = "planske celote"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset pc
let path (word user-new-file ".asc")
gis:store-dataset za-izvoz path
]
if prikaz = "črne gradnje"
[
let za-izvoz gis:patch-dataset pcolor
;let path (word date-and-time user-new-file ".asc")
gis:store-dataset za-izvoz (word scenarij "-" behaviorspace-run-number ".asc")
]
if prikaz = "-------------" [user-message "Sloj ni izbran. Lp, Špela"]
end
;; test spreminjanja rabe tal zavarovanih celic
;; za test z uvoženim GIS slojem zavarovanih območij (EVRD) je to treba malo
popraviti
to prepare-output-file
;; gre v SETUP
;; pripravi izvozno datoteko
;; na vrh napiše trenutni čas in datum
;; nastavi imena stolpcev
;; vanjo se še ne zapisujejo dejanske vrednosti!!!!
;; če obstaja datoteka z istim imenom, jo izbriše
;user-message (word " Draga Špela, datoteka z imenom output.csv bo izbrisana. Če
jo želiš shraniti, jo preimenuj ZDAJ! Lp, Špela.")
if (file-exists? "output.csv")
[
carefully
[file-delete "output.csv"]
[print error-message]
]
file-open "output.csv"
file-print date-and-time
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file-print ("") ; prazna vrstica
file-type ("tick, ")
file-type ( "pxcor, ")
file-type ( "pycor, ")
file-type ( "zavarovano, ")
file-print ( "raba ") ; zadnji stolpec ima
file-close
end
;; gre v SETUP
to pripravi-povzetek
if (file-exists? "povzetek.csv")
[
carefully
[file-delete "povzetek.csv"]
[print error-message]
]
file-open "povzetek.csv"
file-type ("tick; ")
file-type ("raba; ")
file-print ("crna?;")
file-close
end
;; gre v GO
to izvozi-povzetek
file-open "povzetek.csv"
ask patches
[
file-type (word ticks ";")
file-type (word raba ";")
file-print črna?
]
file-close
end
to update-and-export-file
; gre v GO
; tukaj dejansko zapisuje vrednosti v tabelo
file-open "output.csv"
ask patches with [raba != -9999]
[
file-type (word ticks ";")
file-type (word pxcor ";")
file-type (word pycor ",")
;file-type (word zavarovano? ",")
file-type (word evrd ",")
file-print raba
]
file-close
end
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"end of line character"

Priloga 6: Agentni model (priloga na CD-ju)
Agentni model je sestavljen iz datoteke konflikti-6-100.nlogo in 10 datotek s prostorskimi
sloji, ki se ob zagonu uvozijo v model (raba tal, naklon, talno število, namenska raba tal,
razgled na morje, privlačna območja za turizem, območja redkih poplav, planske celote,
lokacije vodnih virov, zavarovana območja). Med datotekami s prostorskimi sloji je tudi
datoteka s podatki o rabi tal za leto 2002 in datoteka s podatki o privlačnih območjih za
turizem v letu 2002. Obe datoteki sta bili uporabljeni le za vmesni preizkus delovanja modela.
Grafični vmesnik modela je prikazan na spodnji sliki.
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Priloga 7: Možne kombinacije odločitev v igri PodeŽELJE
cesta NE

Ne zgradi ceste.

plan NE

Ne spremeni prostorskega plana.

golf NE

Ne zgradi igrišča za golf.

cesta P

Del ceste spelji skozi predor.

cesta O

Ob delu ceste postavi protihrupno ograjo.

plan H

Zmanjšaj število hiš, ki so na terasah.

plan S

Spremeni plan tako, da je pozidava na slemenu, ne na terasah.

golf C

Razširi obstoječo cesto v dolini, zaradi pričakovanega povečanega prometa.

golf Z

Zmanjšaj območje igrišča za golf, da se ne bo dotikalo zavarovanega območja.

golf O

Izplačaj odškodnino kmetu zaradi izgube kmetijskih zemljišč.

1

cesta NE

plan NE

golf NE

19

cesta P

plan H

golf Z

2

cesta NE

plan NE

golf O

20

cesta P

plan H

golf C

3

cesta NE

plan NE

golf Z

21

cesta P

plan S

golf NE

4

cesta NE

plan NE

golf C

22

cesta P

plan S

golf O

5

cesta NE

plan H

golf NE

23

cesta P

plan S

golf Z
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6

cesta NE

plan H

golf O

24

cesta P

plan S

golf C

7

cesta NE

plan H

golf Z

25

cesta O

plan NE

golf NE

8

cesta NE

plan H

golf C

26

cesta O

plan NE

golf O

9

cesta NE

plan S

golf NE

27

cesta O

plan NE

golf Z

10

cesta NE

plan S

golf O

28

cesta O

plan NE

golf C

11

cesta NE

plan S

golf Z

29

cesta O

plan H

golf NE

12

cesta NE

plan S

golf C

30

cesta O

plan H

golf O
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13

cesta P

plan NE

golf NE

31

cesta O

plan H

golf Z

14

cesta P

plan NE

golf O

32

cesta O

plan H

golf C

15

cesta P

plan NE

golf Z

33

cesta O

plan S

golf NE

16

cesta P

plan NE

golf C

34

cesta O

plan S

golf O

17

cesta P

plan H

golf NE

35

cesta O

plan S

golf Z

18

cesta P

plan H

golf O

36

cesta O

plan S

golf O
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Priloga 8: Vprašanja za pomoč pri izvedbi preizkusa igre
»In-game Observations
[Your thoughts as you watch the testers play]

Dramatic elements
1. Was the games's premise appealing to you?
1. Did the story enhance or detract from the
game?
3. As you played, did the story evolve with the
game?
4. In this game appropriate for the target
audience?
5. On a piece of paper, graph your emotional
involvement over the course of the game.
6. Did you feel a sense of dramatic climax as
the game progressed?
7. How would you make the story and game
work better as a whole?

In-game Questions
[Questions you ask the testers as they play]
1. Why did you make that choice?
2. Does that rule seem confusing?
3. What did you think that would do?
4. What is confusing you?

Postgame Questions
[Questions you ask the testers after they have
played]

Procedures, rules, interface, and
controls

General questions
1. What was your first impression?
2. How did that impression change as you
played?
3. Was there anything you found frustrating?
4. Did the game drag at any point?
5. Were there particular aspects that you found
satisfying?
6. What was the most exciting moment in the
game?
7. Did the game feel too long, too short, or just
about right?

1. Were the procedures and rules easy to
understand?
2. How did the controls feel? Did they make
sense?
3. Could you find the information you needed
on the interface?
4. Was there anything about the interface you
would change?
5. Did anything feel clunky, awkward or
confusing?
6. Are there any controls or interface features
you would like to see added?

Formal elements
1. Describe the objective of the game.
2. Was the objective clear at all times?
3. What types of choices did you make during
the game?
4. What was the most important decision you
made?
5. What was your strategy for winning?
6. Did you find any loopholes in the system?
7. How would you describe the conflict?
8. In what way did you interact with other
players?
9. Do you prefer to play alone or with human
opponents?
10. What elements do you think could be
improved?

End of session
1. Overall, how would you describe the game's
appeal?
2. Would you purchase this game?
3. What elements of the game attracted you?
4. What was missing from the game?
5. If you could change just one thing, what
would it be?
6. Who do you think is the target audience for
this game?
7. If you were to give this game as a gift, who
would you give it to?

Revision Ideas
[Ideas you have for improving the game] «
(vir: Fullerton, 2008, str. 263)
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Priloga 9: Igra PodeŽELJE (priloga na CD-ju)
Datoteka v zapisu .html (IGRA_START.html), priložene so ji tudi vse slikovne datoteke, ki so
del igre.
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Priloga 10: Izrisi grafikonov v programu R
a) Trikotni grafikon
##----------------------------------------------## TRIKOTNI GRAF
##----------------------------------------------require(ggplot2)
require(ggtern)
podatki = read.table("trikotnik.csv", header=TRUE, sep=",")
ggtern(data=podatki,aes(y=Varstvo,z=Proizvodnja,x=Potrosnja))+
geom_point(color="black",size=5,shape=20)+ theme_bw() +
theme_hidetitles() + theme_clockwise() + theme_showarrows() +
geom_path()

Datoteka trikotnik.csv
id,Potrosnja,Varstvo,Proizvodnja
1,45,40,15

b) Poročanje o konfliktih v Primorskih novicah
##----------------------------------------------## PRIMERJAVA DELEŽEV (konflikti – znaki)
##----------------------------------------------clanki = read.table("predlagatelj.csv", header=TRUE,
sep=",")
plot(clanki$del_znak, clanki$del_konf, ylab="Delež od vseh
konfliktov", xlab="Delež od vseh znakov", abline(0,1),
pch=19, cex=1, col="black", axes=F, yaxs="i", xaxs="i",
ylim=c(0,50), xlim=c(0,50), main="", sub="")
#naslov in podnaslov
title(main = list("Poročanje o konfliktih v Primorskih
novicah \nglede na predlagatelja spremembe", cex = 1, font
= 2), sub = list("Deleži so izračunani glede na 21
konfliktov in 276.986 znakov v člankih.", cex = 0.8, font =
3))
text(c(20,35),c(35,15), labels=c("% konfliktov > % znakov",
"% znakov > % konfliktov"), cex=0.8)
#mrežne črte
grid(NULL, NULL, lty=3)
axis(1, pos=0)
axis(2, pos=0)
#besedilo na črti
text(c(25), c(25), labels=c("% konfliktov = % znakov"),
cex=0.8, srt=45)
#oznake podatkov (točk)
with(text(clanki$del_znak,clanki$del_konf, labels =
clanki$predlagatelj, pos = 4, cex = 0.8))

Datoteka predlagatelj.csv
predlagatelj,konf,znaki,del_konf,del_znak
dars,6,48644,28.57,17.56
investitor,8,102981,38.10,37.18
kmet,1,4151,4.76,1.50
občina,5,90271,23.81,32.59
več,1,30939,4.76,11.17
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c) Grafikon Vzroki konfliktov
##----------------------------------------------## VZROKI KONFLIKTOV V PRIMORSKIH NOVICAH (STOLPCI)
##----------------------------------------------A <matrix(c(9,5,4,0,0,2,0,6,3,1,7,9,16,9,1,0,0,1,4,1,1,1,3,2,0,0,4,2
),nrow=4,ncol=7,byrow=TRUE)
barplot(A,names.arg=c("2008","2009","2010","2011","2012","2013","
2014"),ylab="število objav", ylim=c(0,26),
col=c("#595241","#B8AE9C","#ACCFCC","#8A0917"))
legend(x=1,y=24,c("infrastruktura","nelegalna gradnja","nove
dejavnosti","sprememba prostorskega akta"),cex=1.2,pch=c(15),
col=c("#595241","#B8AE9C","#ACCFCC","#8A0917") )

č) Grafikon z rezultati parameterizacije agentnega modela (primer le za en preizkus)
##----------------------------------------------## REZULTATI PARAMETERZACIJE (kmet = 50)
##----------------------------------------------datavar = read.table("k50.csv", header=TRUE, sep=";")
datavar
plot(datavar$turist, datavar$zupan, xlim = c(0, 20), ylim = c(0,
20), main = "BehaviorSpace parcele turist/župan\nšt. kmetov =
50", ylab = "Število parcel župan", xlab = "Število parcel
turist", pch = c(20, 21, 22, 4, 3, 5)[as.factor(datavar$Vzorec)],
cex = 3, lty = "solid", lwd = 1)
grid(NULL, NULL, lty = 3)

## mrežne črte

legend(1, 14, legend = c("spremembe plana (V1)",
"pozidava/razgled (V2)", "pozidava (V3)", "konflikti na leto
(V4)", "konflikti PC 8 in 9 (V5)", "črne gradnje PC 8 in 9
(V6)"), bty = "n", lwd = 1, cex = 1, lty = c(NA, NA, NA, NA ,NA,
NA), pch = c(20, 1, 0, 4, 3, 5), ncol = 2 )

Datoteka k50.csv
subject;Vzorec;zupan;turis
t
1;V1;5;0
2;V1;5;5
3;V1;5;10
4;V1;5;15
5;V1;5;20
6;V2;0;5
7;V2;0;10
8;V2;0;15
9;V2;0;20
10;V2;5;0
11;V2;5;5
12;V2;5;10
13;V2;5;15
14;V2;5;20
15;V2;10;0
16;V2;10;5
17;V2;10;10
18;V2;10;15
19;V2;10;20
20;V2;15;0
21;V2;15;5
22;V2;15;10
23;V2;15;15
24;V2;15;20
25;V2;20;0
26;V2;20;5
27;V2;20;10
28;V2;20;15

29;V2;20;20
30;V3;0;5
31;V3;0;10
32;V3;0;15
33;V3;5;0
34;V3;5;5
35;V3;5;10
36;V3;10;0
37;V3;10;5
38;V3;10;15
39;V3;15;0
40;V3;15;5
41;V3;20;0
42;V4;0;5
43;V4;5;0
44;V4;5;5
45;V4;10;0
46;V4;10;5
47;V4;15;0
48;V4;15;5
49;V4;20;0
50;V5;0;15
51;V5;0;20
52;V5;5;15
53;V5;5;20
54;V5;10;10
55;V5;10;15
56;V5;10;20
57;V5;15;10
58;V5;15;15

59;V5;15;20
60;V5;20;10
61;V5;20;15
62;V5;20;20
63;V6;20;5
64;V6;20;10
65;V6;20;15
66;V6;20;20
67;V6;15;5
68;V6;15;10
69;V6;15;20
70;V6;10;5
71;V6;10;10
72;V6;10;15
73;V6;10;20
74;V6;5;5
75;V6;5;10
76;V6;5;15
77;V6;5;20
78;V6;0;5
79;V6;0;10
80;V6;0;15
81;V6;0;20
82;V6;15;15
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d) Grafikon rezultatov agentnega modela za vsak scenarij (število konfliktov po letih)
##----------------------------------------------## IZRIS REZULTATOV ABM (konflikti po letih)
##----------------------------------------------y1_konflikt <- read.csv("y1-konflikti.csv", header=TRUE,
sep=",", as.is=TRUE)
y1_konflikt
plot(
y1_konflikt$KŽ,
type="b",lwd=1, xaxt="n",ylim=c(0,200),col="black",pch=10,
xlab="Leto",ylab="Povprečno število konfliktov",
main="Konflikti med akterji - scenarij y1"
)
axis(1,at=1:length(y1_konflikt$korak),labels=y1_konflikt$korak)
lines(y1_konflikt$KTŽ,col="firebrick1",type="b",lwd=1, pch=1)
lines(y1_konflikt$TVŽ,col="orange",type="b",lwd=1, pch=2)
lines(y1_konflikt$KTV,col="purple",type="b",lwd=1, pch=3)
lines(y1_konflikt$KTŽV,col="red",type="b",lwd=1, pch=4)
lines(y1_konflikt$TV,col="dodgerblue",type="b",lwd=1, pch=5)
lines(y1_konflikt$VŽ,col="coral",type="b",lwd=1,pch=6)
lines(y1_konflikt$KV,col="chartreuse",type="b",lwd=1,pch=7)
lines(y1_konflikt$ŽT,col="gold",type="b",lwd=1,pch=8)
lines(y1_konflikt$TK,col="darkgreen",type="b",lwd=1,pch=9)
legend(
1,200,legend=c("KŽ","KTŽ","TVŽ","KTV","KTŽV", "TV", "VŽ", "KV",
"ŽT", "TK"),
lty=1,lwd=1,col=c("black","firebrick1","orange","purple","red",
"dodgerblue", "coral", "chartreuse", "gold", "darkgreen"),
horiz=FALSE,bty="o",bg="white",cex=0.8, ncol=2,
pch=c(10,1,2,3,4,5,6,7,8,9),
)

Datoteka y1-konflikti.csv
korak,KTŽ,Povprečje od TVŽ,KTV,KTŽV,TV,VŽ,KV,ŽT,TK,KŽ
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,0,0.02,0.5,0.01,6.26,1.56,83.08,0,0.17,0.23
2,0.02,0.04,1.21,0.02,12.26,2.92,111.35,0.01,0.27,0.44
3,0.03,0.07,1.79,0.05,18.52,4.33,120.25,0.04,0.4,0.58
4,0.04,0.15,2.32,0.05,24.29,5.87,122.65,0.08,0.52,0.67
5,0.05,0.27,2.95,0.08,30.2,7.38,122.93,0.16,0.54,0.79
6,0.07,0.42,3.58,0.12,35.81,8.96,122.37,0.21,0.63,0.88
7,0.07,0.61,4.07,0.16,41.6,10.25,121.75,0.3,0.68,1.06
8,0.07,0.79,4.68,0.18,47.29,11.44,120.94,0.36,0.68,1.13
9,0.07,1.02,5.29,0.23,52.65,12.74,120.05,0.47,0.71,1.4
10,0.09,1.21,5.9,0.29,58.14,13.86,119.23,0.6,0.79,1.58
11,0.11,1.45,6.47,0.35,63.42,15.33,118.45,0.72,0.78,1.58
12,0.11,1.84,6.98,0.41,68.45,16.3,117.65,0.84,0.81,1.53
13,0.11,2.14,7.52,0.52,73.47,17.53,116.88,0.96,0.95,1.71
14,0.11,2.41,7.95,0.58,78.49,18.51,116.13,1.13,1.05,1.76
15,0.15,2.68,8.53,0.63,83.28,19.48,115.31,1.4,1.02,1.79
16,0.14,3.09,9.05,0.71,88.35,20.48,114.59,1.56,1.08,1.78
17,0.15,3.38,9.51,0.76,93.11,21.46,113.9,1.76,1.1,1.82
18,0.17,3.64,9.97,0.84,98.03,22.49,113.12,1.9,1.11,1.81
19,0.2,4.02,10.39,0.86,102.78,23.43,112.49,2.01,1.09,1.79
20,0.23,4.42,10.71,0.96,107.31,24.26,111.96,2.18,1.12,1.91
21,0.24,4.81,11.3,1.04,111.72,25.22,111.2,2.46,1.06,1.99
22,0.26,5.28,11.71,1.11,115.89,25.98,110.54,2.58,1.14,2.05
23,0.26,5.73,12.06,1.24,120.27,26.57,109.89,2.78,1.16,2.12
24,0.26,6.19,12.5,1.36,124.53,27.36,109.25,2.98,1.17,2.12
25,0.28,6.63,13.04,1.45,128.85,28.09,108.49,3.14,1.26,2.02
26,0.29,7.06,13.49,1.55,132.93,28.7,107.84,3.3,1.32,2.12
27,0.28,7.51,13.91,1.63,137.02,29.36,107.25,3.41,1.35,2.16
28,0.29,8.09,14.33,1.72,140.97,29.82,106.66,3.65,1.35,2
29,0.3,8.54,14.67,1.85,145.01,30.51,106.04,3.82,1.39,2.17
30,0.3,9.14,15.19,1.88,148.68,30.97,105.26,4.03,1.43,2.2
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e) Grafikon z rezultati agentnega modela za vsak scenarij (raba tal po letih)
##----------------------------------------------## IZRIS REZULTATOV SCENARIJEV (raba tal po letih)
##----------------------------------------------y1_raba <- read.csv("y1-raba.csv", header=TRUE, sep=",",
as.is=TRUE)
y1_raba
plot(
y1_raba$pozidano,
type="l",lwd=2, xaxt="n",ylim=c(0,2000),col="black",
xlab="Leto",ylab="Število celic",
main="Raba tal - scenarij Y1"
)
axis(1,at=1:length(y1_raba$korak),labels=y1_raba$korak)
lines(y1_raba$gozd,col="green",type="l",lwd=2)
lines(y1_raba$kmetijska,col="orange",type="l",lwd=2)
lines(y1_raba$ostalo,col="purple",type="l",lwd=2)
lines(y1_raba$omejitev,col="red",type="l",lwd=2)
legend(
1,2000,legend=c("pozidano","gozd","kmetijska
zemljišča","ostalo","omejitev"),
lty=1,lwd=2,col=c("black","green","orange","purple","red"),
horiz=FALSE,bty="o",bg="white",cex=1,
)

Datoteka y1-raba.csv
korak,omejitev,ostalo,pozidano,gozd,kmetijska
0,0,13,329,1053,1463
1,0,12.99,332.23,1043.78,1469
2,0,12.99,335.4,1040.57,1469.04
3,0,12.97,338.8,1038.97,1467.26
4,0,12.94,341.88,1037.97,1465.21
5,0,12.93,345.06,1037.14,1462.87
6,0,12.93,348.2,1036.36,1460.51
7,0,12.93,351.4,1035.79,1457.88
8,0,12.91,354.6,1034.96,1455.53
9,0,12.9,357.58,1034.23,1453.29
10,0,12.89,360.65,1033.52,1450.94
11,0,12.89,363.63,1032.86,1448.62
12,0,12.89,366.51,1032.26,1446.34
13,0,12.89,369.5,1031.66,1443.95
14,0,12.89,372.35,1030.95,1441.81
15,0,12.89,375.14,1030.37,1439.6
16,0,12.88,377.95,1029.58,1437.59
17,0,12.87,380.64,1029.06,1435.43
18,0,12.87,383.23,1028.37,1433.53
19,0,12.86,385.78,1027.73,1431.63
20,0,12.86,388.27,1027.21,1429.66
21,0,12.86,391.08,1026.42,1427.64
22,0,12.84,393.43,1025.79,1425.94
23,0,12.82,396.2,1025.14,1423.84
24,0,12.8,398.63,1024.59,1421.98
25,0,12.8,401.17,1024,1420.03
26,0,12.8,403.6,1023.32,1418.28
27,0,12.79,406.03,1022.71,1416.47
28,0,12.79,408.36,1022.16,1414.69
29,0,12.79,410.83,1021.61,1412.77
30,0,12.76,413.16,1021.03,1411.05
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f) Grafikon s konflikti po scenarijih in planskih celotah
##----------------------------------------------## KONFLIKTI PO SCENARIJIH IN PLANSKIH CELOTAH (stolpci)
##----------------------------------------------mydata <- data.frame
(
x1= c(19.78,71.08,51.45,6.12,0.73,55.21,22.60),
x2= c(50.56, 235.87,203.73,11.23,20.84,244.65,78.28),
y1= c(18.11,77.00,45.12,2.36,0.88,49.38,21.24),
y2= c(46.79,234.22,204.54,11.26,20.13,224.64,71.61)
)
barplot(as.matrix(mydata), ylab="št. celic s konfliktom",
beside=TRUE, col=terrain.colors(7), ylim=c(0,300))
legend(2,260, c("pc7","pc8","pc9","pc10","pc11", "pc12",
"pc13"), cex=0.8, fill=terrain.colors(7))
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Izjava o avtorstvu
IZJAVA O AVTORSTVU
DOKTORSKE DISERTACIJE
Podpisana Špela Guštin z vpisno številko 18129010, rojena 6. 6. 1984 v kraju Koper, sem
avtorica doktorske disertacije z naslovom: Interaktivni prostorski scenariji spreminjanja rabe
tal na podeželju občine Izola.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
 je predložena doktorska disertacija izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega
dela;
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena v seznamu virov in so v delu citirana v skladu z
mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo v RS na področju avtorskih in
sorodnih pravic;
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko doktorske disertacije;
 soglašam / ne soglašam (ustrezno obkrožiti) z objavo doktorske disertacije na
spletnih straneh Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
V Ljubljani, dne 29. 8. 2018

Podpis avtorice:__________________
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