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otokov. V praktičnem delu magistrske naloge smo uporabili satelitske podatke z različnimi
prostorskimi ločljivostmi (MODIS in Landsat 8). Rezultati naloge so pokazali, da so za
določevanje urbanih toplotnih otokov v majhnih mestih primernejši natančnejši satelitski
podatki, v našem primeru podatki satelita Landsat 8. Dokazali smo, da je tudi v majhnih mestih
v Sloveniji prisoten pojav urbanega toplotnega otoka in da zelene površine vplivajo na
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urbanega toplotnega otoka. Tema v občinskih prostorskih načrtih in zelenih strategijah mest
še ni posebej obravnavana, medtem ko je varovanje zelenih površin sicer vključeno, a praksa
kaže, da kontrole na terenu ni.

IV

Primožič, E. 2018. Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT

UDC:

711.1:711.523(497.472)(043.3)

Author:

Eva Primožič

Supervisor:

Assistant Professor Alma Zavodnik Lamovšek, Ph. D.

Co-advisor:

Assistant Professor Mojca Nastran, Ph. D.

Co-advisor:

Assistant Professor Žiga Kokalj, Ph. D.

Title:

Methods for determining urban heat island

Document type:

Master thesis

Notes:

65 p., 17 tab., 1 fig., 14 graph., 4 eq., 26 pril.

Keywords:

urban heat island, small cities, cooling effect, land use, municipal spatial
planning document, MODIS, Landsat 8

Abstract
This dissertation discusses the determination of urban heat islands based on examples of
smaller Slovenian cities together with the effect of green areas on the urban heat islands. With
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1

1

UVOD

Vsakodnevno se srečujemo s kritikami o urbanem prostoru, ki po mnenju nekaterih ni nič
drugega kot asfalt, beton in železo. Mesto kot prostor kulture ne more nadomestiti naravnega
prostora, obratno pa tudi narava ne more nadomestiti mesta. Oboji imajo prav – mesto je
»kultura« in ne more biti »natura«, čeprav se z zelenjem skuša blažiti ta šok. Očitno pa je
uporaba simbolnih vzorcev narave postala nezadostna (Kos, 2008). In ta nezadostnost narave
v mestu, o kateri piše Kos v prvem odstavku, se kaže na najrazličnejše načine. Eden od njih
je tudi pojav urbanega toplotnega otoka (v nadaljevanju UTO), ki je bil prvič opisan že v začetku
19. stoletja.
Zupančič Strojan (2000) je zapisala, da v mestnem razvoju ni končnega proizvoda, da je
sprememba njegova edina stalnica, kakovostno spremembo pa imenujemo napredek. Z
zapisanim se strinjam, saj se svet res spreminja iz dneva v dan. Ampak, ali glede na trenutno
stanje temu sploh lahko rečemo napredek? Mnoga mesta, sploh večja, se že leta spopadajo
s pojavom UTO-ja, ki pa pri manjših mogoče ne pride toliko do izraza, a obstaja in postaja vse
večji problem.
Lep primer je Slovenija, kjer se zaradi manjšega ozemlja in dolgoletne politike policentričnega
razvoja velika mesta niso razvila. Nastalo je veliko število manjših urbanih naselij, ki prav tako
zahtevajo urejenost okolja (Šepec Mlakar, 1994). Čeprav lahko prebivalci mest v Sloveniji v
nekaj minutah dosežemo naravno krajino v okolici oziroma je ruralna krajina le nekaj kilometrov
stran na obrobju mest, se že znotraj malih mest pojavlja problem UTO-ja. Zelene površine so
za kakovostno življenje v mestih izredno pomembne, a se mogoče tega premalo zavedamo in
premalo delujemo v smeri ublažitve slabih vplivov, ki nastajajo zaradi ravnanja ljudi in načina
življenja.
Kakovost zelenih površin vpliva na kakovost mestnega okolja, v katerem se le-te nahajajo
(Smaniotto Costa in sod., 2008). Pomanjkanje zelenih površin pripomore k pojavu UTO-ja, po
drugi strani pa se lahko s povečanjem deleža zelenih površin pojav UTO-ja tudi zajezi ali izniči.
Ivajnšič (2010) je zapisal, da so zaradi gosto naseljenih območij in pomanjkanja zelenih površin
v mestu višje temperature zraka. Na pojav UTO-ja pa z dodajanjem energije v ozračje vplivamo
tudi ljudje s svojimi dejavnostmi.
V Glasgowu je bila izvedena raziskava, s katero so ugotovili, da bi 20 % povečanje obstoječih
zelenih površin lahko odpravilo med eno tretjino in eno polovico pričakovanega UTO-ja v mestu
leta 2050 (Emmanuel in Loconsole, 2015).
Večina svetovne populacije je že urbanizirana, kar 55 % vsega človeštva živi v mestih, po
napovedih naj bi jih leta 2050 živelo 68 % (Združeni narodi, 2018). Če ne bomo aktivno
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pristopili k zmanjšanju oziroma izničenju pojava UTO-ja, se bodo le-ti ob takih napovedih samo
še povečevali in stopnjevali. Nastran in sod., (2018) se zavedajo, da je potrebno zagotoviti
ugodne življenjske razmere, vključno s prilagajanjem mest na podnebne spremembe.

1.1 Namen in cilj naloge
V urbanih območjih, kjer je visoka gostota pozidave in manj vegetacije, ki je pomembna pri
hlajenju okolice, se srečujemo s pojavom UTO-ja. Njegov pojav okolju in ljudem povzroča
različne težave, najdemo pa jih tudi že v manjših mestih.
Namen magistrske naloge je zato preveriti pojavnost UTO-ja na primeru manjših mest s
podatki dveh različnih satelitov. V nadaljevanju naloge želimo preveriti vpliv zelenih
(nepozidanih) površin na pojav UTO-ja, pregledati občinske akte v povezavi z urejanjem in
načrtovanjem zelenih površin ter predlagati ukrepe in izboljšave za zmanjševanje tega pojava.
Postopek temelji na uporabi podatkov satelitov MODIS in Landsat 8.
Cilj magistrske naloge je dokazati, da se tudi majhna mesta v Sloveniji že srečujejo s pojavom
UTO-ja in da zelene (nepozidane) površine vplivajo na UTO. S pregledom predpisov na ravni
občin bomo preverili stanje ukrepov glede varovanja zelenih površin.
V sklopu magistrske naloge so bile postavljene naslednje hipoteze:
1. Tudi v majhnih mestih je prisoten pojav urbanega toplotnega otoka.
2. Z uporabo posnetkov daljinskega zaznavanja z 250-metrsko prostorsko ločljivostjo
lahko določimo urbane toplotne otoke v malih mestih.
3. Zelene in druge nepozidane površine vplivajo na velikost in intenziteto urbanega
toplotnega otoka.
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2.1

3

URBANI TOPLOTNI OTOK
Definicije urbanega toplotnega otoka

Obstaja več različnih definicij UTO-ja, a bistvo je pri vseh enako. Naj za začetek izpostavimo
nekaj izbranih definicij različnih avtorjev:
Howard (1833) je že v začetku 19. stoletja definiral pojav UTO-ja kot zvišanje temperature
zraka v urbanem okolju, ki se zmanjša v predmestju, čeprav nikoli ni opravljal sočasnih meritev
na različnih lokacijah v Londonu in njegovi okolici. Prav tako ni imel pripomočkov za merjenje
in preučevanje drugih vplivov na UTO, a je domneval in pravilno opredelil skoraj vse dejavnike.
Kasneje je Oke (1982) UTO definiral kot lokaliziran podnebni pojav, za katerega so značilne
višje temperature v mestnem kot v podeželskem okolju, Schwarz in sod. (2011) kot pojav, pri
katerem pride v urbanih območjih do spremenjenih temperatur v primerjavi s kmetijskimi
površinami v zaledju, Klemenčič (2016) ga je definiral kot meteorološki pojav na območju
strnjene pozidave z višjo temperaturo zraka kot v okolici, Van der Hoeven in Wandl (2018) pa
kot pojav, ki povzroča občasno toplejše mesto kot je temperatura v njegovi okolici.

Slika 1: Urbani toplotni otok, (medmrežje 1, 2017).

Klasični indikatorji UTO opisujejo kot razliko med temperaturami na površini urbanih in ruralnih
območij (prikazano na sliki 1), ki se ga običajno meri na različnih lokacijah v urbanem in na
ruralnem območju dva metra nad tlemi. Ker pa meteorološka opazovanja ne zajamejo celega
mesta, se je z razvojem satelitov bolj uveljavila tehnologija daljinskega zaznavanja, s katero je
omogočeno redno spremljanje zemeljskega površja (Cedilnik, 2015).
UTO kaže na višje temperature na urbanih kot na ruralnih območjih, odvisni pa so od številnih
faktorjev, kot je na primer nadmorska višina, geografska širina, topografija in velikost mesta
(Wienert in Kuttler, 2005).
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2.2

Značilnosti urbanega toplotnega otoka

UTO se lahko pojavi tekom dneva ali noči, zime ali poletja. Njegov učinek pa je najbolj izrazit
v jasnih poletnih nočeh, ko vlada brezvetrje (Santamouris in sod., 2001). V središču mesta so
običajno temperature najvišje, saj se toplota čez dan kopiči v tleh, stavbah in vodnih površinah.
Pozidane površine onemogočajo mestu hitro izgubo čez dan prejete toplote (Van der Hoeven
in Wandl, 2018). Jakost UTO-ja je tako odvisna od oblike in velikosti mesta, urbane gostote,
od vremena, letnega časa in dela dneva (Oke, 1987). Obliko UTO-ja in njegovo intenziteto
določamo oziroma merimo s profilom temperatur in izotermami oziroma z ustrezno
klasificiranimi temperaturnimi vrednostmi (Klemenčič, 2016).
Na nastanek UTO-ja vplivajo različni dejavniki (Oke, 1987):


pozidane površine, ki imajo drugačne sevalne lastnosti kot nepozidane,



zadrževanje zraka v mestih,



manjša količina vlage v mestu, kot posledica slabega zadrževanja vode na pozidanih
površinah,



človeški vpliv na presežek toplote (toplotne izgube stavb, veliki nakupovalni centri,
tovarne in promet).

UTO ne vpliva samo na kakovost življenja in na blaginjo ljudi v urbanih območjih, temveč tudi
spreminja ekološke funkcije, kot so zagotavljanje vodnih virov, kakovost zraka in biološka
raznovrstnost (Schwarz in sod., 2011). UTO vpliva na zdravje ljudi in živali, na porabo energije,
vodna telesa ter na vreme in podnebje (Klemenčič, 2016). Ugotovljeno je bilo, da je na območju
Hongkonga pri 29 °C povečanje temperature zraka za 1 °C povezano s 4 % povečanjem
smrtnosti (Goggins in sod., 2012). Dobro je torej vedeti, kateri dejavniki povzročajo
prekomerno segrevanje zraka v mestih in poznati ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo ta
učinek (Deilami in sod., 2018).
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5

ZELENI SISTEMI V MESTIH

Javno dobro, kamor spadajo tudi javne zelene površine, je po definiciji Stvarnopravnega
zakonika (2002, 19. člen) stvar, ki jo lahko ob enakih pogojih in v skladu z njenim namenom
uporablja kdorkoli. Po 5. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije (2004) so zelene površine
naselja opredeljene kot naravne površine, ne glede na lastnino, lego in funkcijo v prostoru.
Černe (2009) je pojem javna zelena površina opredelil kot površine v mestu, ki jih lahko
uporabljajo vsi, imajo rekreativno ali okrasno funkcijo in so poraščene s travo oziroma drugim
rastlinskim materialom. Kos (2008) je zelene površine označil kot mestna »pljuča«, bistven
element za normalno funkcijo mesta. Bolj kot so zelene površine obsežne, bolj vitalno je mesto.
Zelene površine v mestih so najpomembnejši vir za oblikovanje sonaravnih mest, saj ponujajo
različne ekološke in okoljske funkcije, hkrati pa so osrednji element vseh mest in prav zaradi
njih je življenje v mestu prijetnejše. Če želimo v mestnih območjih ponuditi kakovostno življenje,
moramo nujno izboljšati kakovost okolja (Smaniotto Costa in sod., 2008). V 20. členu ZUreP2 (2017) je zapisano, da ustrezno razmerje med zelenimi in pozidanimi površinami zagotavlja
racionalno rabo prostora.
Zelene površine na mestnem obrobju so drugačne od zelenih površin v mestih, tudi dejavnosti
in načini druženja so drugačni od tistih v mestu. Na robu mesta so zelene površine sicer
pomembno rekreacijsko območje, vendar so za ranljivejše skupine uporabnikov (otroci, starejši
in invalidi) zaradi oddaljenosti, neprimerne podlage, ki ovira gibanje, ovir v prostoru, ali drugih
značilnosti slabo dostopne (Sulič in Kučan, 2008). Maas in sod. (2006) ugotavljajo, da zeleni
prostor v življenjskem okolju ljudi pozitivno vpliva na njihovo zdravje, da je več kot samo
luksuzna dobrina, razvoj zelenega prostora pa bi moral imeti večjo vlogo v načrtovalskih
politikah.
Simoneti (2016) v svoji doktorski disertaciji navaja, da urejanje javnih zelenih površin kljub
njihovemu povečanemu pomenu za kakovostno bivanje v sodobnem urbanem okolju ostaja
sistemsko podcenjeno in politično nezanimivo. Upravljanje z javnimi zelenimi površinami je v
večini držav v pristojnosti lokalne uprave, vloga države v sistemu urejanja javnih zelenih
površin pa je strateške narave. Pristojnost občin ni podprta z nobeno obliko enotnih meril za
izvajanje dejavnosti, kar vodi v to, da si vsaka od 212 občin v Sloveniji oblikuje lastna merila
pri planiranju in upravljanju kakovosti urejanja okolja. Občine se po njenem mnenju načeloma
ukvarjajo samo s površinami, ki so v njihovi lasti, ne pa z vsemi površinami, ki so v splošni
javni rabi in je njihovo lastništvo različno ali še neurejeno. Občine so različno zavzete za
urejanje statusa javnih zelenih površin, kar povzroča različne probleme, tudi odtujitve in
nepovratne izgube javnih površin. Po ugotovitvah Simoneti (2016) občine tudi ne vodijo
evidence svojih lastnih in vzdrževanih zelenih površin, a bi jo za dolgoročno učinkovito delo
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potrebovale. Na osnovi podatkov evidenc bi občine lahko vzpostavile pregleden sistem
odločanja o razvoju in upravljanju vseh zelenih površin v naselju v vseh fazah urejanja.
Avtorica ocenjuje, da so zelene površine temeljna prvina urejanja prostora, ki bi jih bilo
potrebno opredeliti na ravni krovnega dokumenta, njihova raba pa obvezujoča za vse občine.
Tudi Černe (2009) je v zaključku svoje naloge prišel do podobnih ugotovitev. Po njegovo bi
morala država temu posvečati več pozornosti.
Simoneti (2016) navaja različne probleme pri urejanju zelenih površin v mestih. Po njeno imajo
lahko mesta veliko zelenih površin, ki pa ne zadovoljijo prebivalcev. Zelene površine lahko
ogroža mestna klima, lahko so biotsko osiromašene, premalo ali preveč vzdrževane, slabo
financirane oziroma jih mesta ne vključijo v urbanistično načrtovanje.
Postopno izginjanje manjših zelenih in odprtih površin povzroča tudi urbanizacija mesta.
Nekatere kategorije zelenih površin so jasno opredeljene in zavarovane z mestnimi odloki (na
primer javni parki) ali pa imajo določeno vlogo znotraj mesta in zato ostajajo ohranjene in jasno
prepoznavne (na primer športnorekreacijski parki, vrtovi, infrastrukturno zelenje). Nekaterim
zelenim ostankom pa je težko določiti osnovno funkcijo in lastništvo ter zato hitreje in lažje
izginejo. Tak primer so zelene površine v stanovanjskih soseskah, kjer so prenosi lastništev
na lastnike stanovanj privedli do propadanja zelenic, divjega parkiranja in prilaščanja odprtega
prostora (Gazvoda, 2001). Gazvoda (2001) se tudi sprašuje, v kolikšnem obsegu so zelene
površine dejansko vključene v sosesko in kako so oblikovane. Po njegovih ugotovitvah danes
ne gradijo več večjih sosesk, manjše pa nastajajo na prostih parcelah, kjer investitorji
povečujejo svoj dobiček z višanjem gostote pozidave. S tem se izključuje idealna zgradba
soseske, v kateri bi bilo stanovanjsko zelenje pomembno tako po obsegu kot pomenu. Po
njegovem mnenju bi morala država kljub dokaj strogi prostorski zakonodaji še bolj učinkovito
usmerjati urbanizacijo. Avtor tudi upa, da za ohranjanje zelenih mestnih prostorov takrat ne bo
že prepozno. S to njegovo trditvijo se strinjamo tudi mi. Zdi se nam, da se v letih od njegovih
ugotovitev stvari še niso spremenile toliko, kolikor bi se lahko. Pri novogradnjah se celo pojavlja
situacija, ko je zasajena nizka vegetacija, a nobenih dreves, ki bi v poletni vročini nudila senco.
3.1

Zelene površine in podnebne spremembe

V zadnjih nekaj letih se je znanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah zelo
poglobilo. Odprava negativnih posledic podnebnih sprememb in pregrevanja mestnih območij
je možna s kakovostno sestavo zelenih površin, ki ponuja dobro priložnost za preureditev
mestnih površin in obrobij, mestom pa omogoča, da se bodo lažje spoprijela z izzivi prihodnosti
(Smaniotto Costa in sod., 2008). Mesta s hitro urbanizacijo zaradi ublažitve škodljivih učinkov
UTO-ja v strategijah razvoja mest namenjajo večjo pozornost tudi politiki prostorskega
načrtovanja (Gunawardena in sod., 2017).
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Saaroni in sod. (2018) so ugotovili, da so najučinkovitejša strategija mestnega hlajenja mestna
drevesa z velikimi in gostimi krošnjami ter gozdovi, ki nudijo senco, omogočajo evaporacijo in
zmanjšujejo temperaturo zemeljskega površja. Tudi po ugotovitvah Emmanuel in Loconsole
(2015) je pri hlajenju okolice drevesni pokrov bolj učinkovit in koristen kot trava. Obseg in radij
hlajenja zelenih površin v mestih pa je odvisen od njihove velikosti, oblike in razpršenosti
(Gunawardena in sod., 2017).
3.2

Ukrepi za zmanjševanje učinkov urbanega toplotnega otoka

Določanje UTO-ja v mestih in vedenje, da obstaja, ni rešitev težav. Vsekakor morajo ugotovitve
voditi k zavedanju o resnosti problema in pomeniti začetek izvajanja ukrepov za zmanjšanje
njihovih učinkov. Poleg prizadevanj občin lahko pri tem veliko naredimo tudi prebivalci mest
sami.
Če bi zmanjšali UTO-je le za 1 °C, bi to ne samo povečalo raven udobja, temveč tudi zmanjšalo
porabo energije pri uporabi klimatskih naprav (Qui in sod., 2017). Smer reševanja problema
UTO-jev predstavlja tudi urbano okolje z upoštevanimi principi bioklimatskega načrtovanja,
učinkovitim naravnim prezračevanjem in zadostnim deležem ozelenjenih površin (Dovjak in
Kunič, 2011).
Konkretneje pa zmanjševanje učinkov UTO-ja predstavljajo določeni ukrepi, ki so kot primeri
opisani spodaj:


Ohranitev in povečevanje zelenih površin

Zasaditev vegetacije je najhitrejši, najpreprostejši in zelo učinkovit način ublažitve in
zmanjševanja učinkov UTO-ja. Njegova velikost je močno odvisna od deleža zelenih površin
v bližini, a je hkrati zelo pomembna tudi njihova prostorska razporeditev. Študije so pokazale,
da večje neprekinjene zelene površine bolj prispevajo k zmanjšanju magnitude UTO-ja, kar
zagotavlja večji učinek hlajenja, kot pri manjših. Med vrstami zelenih površin največji hladilni
učinek zagotavlja delež gozdnih površin (Nastran in sod., 2018). Poleg vseh blagodejnih
učinkov zelenih površin pa senčenje z drevesi v prvi vrsti tudi zmanjšuje izpostavljenost
človeškega telesa sončnemu sevanju (Saaroni in sod., 2018).
Hamada in Ohta (2010) sta ugotovila, da je hladen zrak, ki ga je ustvaril japonski mestni park,
na okoliški urbani prostor vplival v radiju 200–500 metrov okoli parka, učinek hlajenja pa je bil
poleti še izrazitejši. Ugotovljena je bila efektivna razdalja hladilnega učinka 200–300 metrov
okoli parka. Fryd in sod. (2011) so ugotovili, da je hladilni učinek zelenih površin odvisen tudi
od vetra, topografije in okoliških struktur.

8

Primožič, E. 2018. Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.



Vodne površine

Tudi vodna telesa so lahko sestavine za zmanjševanje UTO-jev, a so koristi vodnih teles pri
hlajenju mest precej manjše v primerjavi z zelenimi površinami, kar velja za vsa plitva, manjša
in stoječa vodna telesa, ponoči in ob vročinskih valovih (Gunawardena in sod., 2017).


Primerna gradnja stavb in parkirišč

UTO-je lahko omilimo z boljšim planiranjem mest in uporabo primernih materialov pri gradnji
stavb (svetle barve, bolj odsevni materiali) (Albers in sod., 2015), pri gradnji večjih parkirnih
površin pa bi moralo biti zasajenih več dreves in zelenja oziroma se mora spodbujati gradnjo
podzemnih ali nadzemnih garaž.


Ozelenitev streh, sten

V mnogih že zgoščenih urbanih središčih je večje ozelenjevanje onemogočeno. Izvedljiv
pristop v takih primerih je uporaba horizontalnih ali vertikalnih zelenih rešitev (ozelenjene
strehe in stene). Med neposredne pozitivne vplive na klimo mest prištevamo znižanje
temperature zraka nad ozelenjenim konstrukcijskim sklopom, med posredne pa znižanje
temperatur na neozelenjenih površinah (Dovjak in Kunič, 2011). Zelene strehe in stene so slab
prevodnik toplote v poletni vročini, zato se tudi notranjost stavb segreva manj. Poleg tega pa
tudi učinek evaporacije pomaga hladiti okolje. Ugotovljeno je bilo, da zelene strehe v mestih
lahko zmanjšajo povprečno temperaturo okolice za vrednost 0,3 °C–3 °C (Saaroni in sod.,
2018). Ozelenitev streh in sten bi bilo smiselno uvesti na večjih objektih, na primer na večjih
trgovskih centrih, proizvodnih objektih ipd.

Učinek UTO-ja se torej lahko zmanjša s primernimi ukrepi, kot so: povečanje deleža zelenih in
vodnih površin, koridorji, ki omogočajo dotok svežega zraka s hladnejših delov mesta ali z
mestnega obrobja, odprte in široke ulice, zelene strehe in stene, več podhodov in arkad v
zgradbah, uporaba vodometov, pršil in pitnikov, zasaditev dreves ter najpomembnejše,
usmerjanje poselitve, urejanje prometa in parkirnih površin (Mestna občina Ljubljana, 2017).
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METODA DELA

Metodološki koraki magistrske naloge so bili sledeči:


pregled literature o UTO-ju, zelenih površinah,



pregled in predlogi za zmanjševanje učinka UTO-ja,



izbor mest za analizo,



pregled občinskih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPN) izbranih občin ter strategij
in opredelitev zelenih sistemov izbranih mest,



definiranje urbanega območja z vplivno okolico za izračun UTO-ja,



pregled tipološke razdelitve zelenih površin,



pregled in izbor metod za določevanje UTO-ja,



pridobitev satelitskih podatkov, primernih za obdelavo,



obdelava satelitskih podatkov za določevanje UTO-jev,



določitev UTO-ja v izbranih mestih z izbranimi metodami,



priprava kart s prikazanimi UTO-ji,



izračun deležev posameznih kategorij dejanske rabe tal znotraj obravnavanih območij,



statistična določitev vpliva dejanske rabe tal v UTO-ju na kazalnike UTO-ja,



vrednotenje rezultatov,



predlogi ukrepov za izboljšanje stanja,



sklepne ugotovitve.

V nadaljevanju sledijo podrobnejši opisi zahtevnejših metodoloških korakov.

4.1

Uporabljena programska oprema

Za izvedbo magistrske naloge je bila uporabljena naslednja programska oprema:


ArcMap 10.5.1 in QGIS 3.2. za obdelavo podatkov za določitev, izračun in prikaz UTOjev in dejanskih rab tal,



Microsoft Excel za izračun površin in deležev dejanske rabe,



SPSS za statistično analizo.

Osnove za pregled zelenih strategij obravnavanih mest so OPN-ji, zeleni sistemi in strategije
obravnavanih občin.
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4.2

Izbor mest za analizo

Kljub sprejetim opredelitvam trajnostnega in skladnega prostorskega razvoja je v Sloveniji med
mestnimi in podeželskimi naselji še vedno velika razlika, tako na področju infrastrukturne
opremljenosti kot tudi na področju razvoja dejavnosti (Zavodnik Lamovšek in sod., 2008). Z
izvedeno raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se tudi na področju UTO-jev pojavljajo razlike.
Ivajnšič (2010) je na primeru Ljutomera izvedel raziskavo in ugotovil, da se tudi tam že
pojavljajo značilnosti UTO-ja. Glede na ugotovitve o njegovi intenziteti je razmišljal tudi o
ustreznosti razporeditve zelenih in pozidanih površin v mestu.
Ker so v večjih mestih v Sloveniji že bile izvedene raziskave o pojavu UTO-ja, smo se odločili,
da v tej nalogi preverimo njihov pojav na primerih majhnih mest, ki običajno niso predmet
tovrstnih raziskav.
Izbor mest za izvedbo naloge smo izvedli po študiji Prosen in sod. (2008), v kateri so avtorji
opredelili urbana središča glede na njihovo velikost, vlogo in pomen v policentričnem urbanem
omrežju. Po ugotovitvah raziskave bi v Sloveniji kot majhna mesta lahko opredelili 93 mestnih
naselij. V preglednici 1 je seznam mestnih območij, ki po analizi avtorjev izpolnjujejo merila za
majhna mesta. Srednje velika in velika mesta so zapisana z oznako (SVM) oziroma (VM):
Preglednica 1: Seznam mestnih območij, ki se uvrščajo v kategorijo majhnih mest (Prosen in sod., 2008).
Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

območje

območje

območje

območje

območje

območje

območje

Ajdovščina

Ankaran

Bled

Borovnica

Brežice

Celje (SVM)

Cerknica

Cerkno

Črna na

Črnomelj

Domžale

Dravograd

Gornja

Grosuplje

Koroškem
Hrastnik

Kočevje

Idrija

Koper (SVM)

Radgona
Ilirska

Ivančna

Bistrica

Gorica

Kranj (SVM)

Kranjska Gora

Izola (SVM)

Jesenice (SVM)

Kamnik

Krško

Laško

Lenart v Slov.
goricah

Lendava

Lesce

Litija

Ljubljana (VM)

Ljutomer

Logatec

Lucija

Maribor

Medvode

Mengeš

Metlika

Mežica

Miklavž na

Miren

(SVM)
Mozirje

Drav. polju
Murska Sobota

Naklo

(SVM)

Nova Gorica

Novo mesto

(SVM)

(SVM)

Ormož

Piran

Pivka

Polzela

Portorož

Postojna

Prebold

Prevalje

Ptuj (SVM)

Rače

Radeče

Radenci

Radlje ob

Radovljica

Ravne na

Ribnica

Dravi

Koroškem

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 1
Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

Mestno

območje

območje

območje

območje

območje

območje

območje

Rogaška

Ruše

Sevnica

Sežana

Slovenj

Slovenska

Slovenske

Gradec

Bistrica

Konjice

Šenčur

Šentjur

Škofja Loka

Slatina
Solkan

Spodnje Hoče

Šmarje pri

Šmartno pri

Jelšah

Litiji

Tržič

Velenje

Šempeter pri

Šempeter v

Gorici

Savinj. dol.

Šoštanj

Tolmin

Trbovlje

Trebnje

Trzin

Vipava

Vrhnika

Zagorje ob

Zreče

Žalec

Savi
Železniki

Žiri

Za izbor mest smo si postavili merila, s katerimi smo želeli obravnavati mesta, ki:
a) so približno enakomerno razporejena po celotnem ozemlju države in ležijo v različnih
statističnih regijah oziroma pokrajinah,
b) ležijo na različnih nadmorskih višinah,
c) so raznolika po številu prebivalcev,
d) ki imajo izdelan OPN.
Na ta način smo želeli pokazati tudi, ali se UTO pojavlja v raznolikih majhnih mestih ali le v
majhnih mestih, ki so si med seboj podobna.
V prvem koraku smo izbrali pet majhnih mest, za katere smo pregledali tudi njihove OPN-je:
Domžale, Mengeš, Postojna, Škofja Loka in Vrhnika.
V drugem koraku smo za potrebe izračuna linearne regresije posamezne rabe tal glede na
magnitudo UTO-ja, njegov razpon temperatur in površino na podlagi satelitskih podatkov
MODIS izbrali še 16 dodatnih mest, razporejenih po celi Sloveniji: Črnomelj, Grosuplje, Ilirska
Bistrica, Kamnik, Krško, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Litija, Ljutomer, Logatec,
Radovljica, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje.
V tretjem koraku smo za potrebe izračuna UTO-ja in linearne regresije posamezne rabe tal
glede na magnitudo UTO-ja, njegov razpon temperatur in površino na podlagi satelitskih
podatkov Landsat 8 izmed vseh že prej obravnavanih mest izbrali 13 mest in jih prikazali tudi
na kartah.
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Opredelitev urbanega območja

Urbano območje je definirano kot območje mesta ali mestnega naselja z okolico. Razlika med
urbano okolico in oddaljenim zaledjem je v gosti pozidavi in posledično večji gostoti
prebivalstva ter majhnem deležu kmečkega prebivalstva (Ipop, 2018). Prehod iz urbanega v
ruralni prostor je običajno brez ostrih meja in postopen, zato razlike med enim in drugim niso
vedno lahko opazne (Barkovič, 2007).
Drobne in sod. (2014) so ugotovili, da je raba prostora (namenska in dejanska) eden od
ključnih kazalnikov za spremljanje stanja in sprememb v prostoru. V prispevku so obravnavali
območja strnjenih mestnih naselij v sklopu dejanske rabe prostora na podlagi izbranih
morfoloških meril. Ugotovili so, da urbana raba prostora in njeno razmejevanje od drugih
osnovnih rab prostora nista dobro določena. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljevanju MKGP) ima za potrebe izplačil subvencij kmetijskim gospodarstvom za
območje cele Slovenije vzpostavljeno podatkovno bazo o dejanski rabi prostora. Glede na
ugotovitve Piška (2012) so ti podatki pogojno primerni za ocenjevanje stanja v prostoru na
kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
Barkovič (2007) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da je najboljše merilo za določanje meje
med urbanimi in ruralnimi območji morfološko merilo sklenjenosti pozidave in tipa
stanovanjskih hiš. Drobne in sod. (2014) so ugotovili, da je pri razmejitvi slovenskih mestnih
naselij od drugih vrst rabe prostora najprimernejša razdalja med stavbami 100 metrov (na
primeru Bleda, Radovljice in Postojne), včasih pa celo 150 metrov (na primeru Jesenic in
Maribora). Ugotovili so tudi, da je v nekaterih primerih območje mestnega naselja nemogoče
določiti le na podlagi kazalnika razdalje med stavbami, saj v nekaterih mestih prehod med
naslednjim mestom ni prekinjen, spet v drugih je rob izrazit in se lahko določi rob mestnega
naselja že na podlagi merila razdalje med stavbami. V svoji raziskavi so izbrali razdaljo med
stavbami 100 metrov, kar smo za potrebe te naloge uporabili tudi mi.
Po metodologiji Drobne in sod. (2014) smo v nadaljevanju za potrebe analize UTO-ja v
nadaljevanju iz katastra stavb izločili nezahtevne in enostavne objekte s tlorisno površino
manjšo od 30 m2, ker gre za pomožne gospodarske stavbe. S programskim orodjem ArcGIS
smo izračunali 100-metrsko sklenjeno območje odmika od obravnavanih stavb. Ker pa smo za
izračun UTO-ja potrebovali območja urbane rabe v mestih s pasom ruralnih površin v zaledju,
smo zunanjemu obodu strnjenih pozidanih površin v mestnih naseljih dodali še 300-metrski
pas (izbran kot najoptimalnejši) okoli zunanjega roba. S tem smo zagotovili pravo testno
območje za določevanje UTO-ja, ki vsebuje vsa določila splošne definicije UTO-ja.
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Tipologija zelenih površin

Tipološko členitev zelenih površin so za Slovenijo izvedli Šepec Mlakar (1994), Černe (2009),
Vertelj Nared in Simoneti (2011), Simoneti (2016) idr. Členitve se med seboj razlikujejo. Vertelj
Nared in Simoneti (2011) sta zapisali, da k mestnim zelenim površinam spadajo vse površine,
na katerih ni tlakovanja, zazidave in podzidave. Po njunem mnenju se k zelenim površinam
mesta ne prištevajo kmetijska zemljišča. Simoneti (2016) je v svoji doktorski disertaciji
opredelila zelene površine kot naravne in urejene zaraščene površine. V opredelitev je vključila
tudi gozdove in kmetijska zemljišča, ne pa tehničnih površin (ozelenjene strehe in stene).
Od vseh je za potrebe magistrske naloge najbolj primerna členitev po Šepec Mlakar (1994) in
Simoneti (2016), ki poleg gozda vključujeta tudi kmetijska zemljišča. Vendar smo se v
nadaljevanju odločili, da ne bomo uporabili podrobne členitve zelenih površin, temveč smo jih
razdelili le na gozdne površine in ostale zelene površine, kasneje pa smo zaradi njihovega
majhnega deleža znotraj UTO-jev gozdne in vodne površine prišteli k ostalim zelenim
površinam, jih poimenovali nepozidane površine in uporabili skupaj.
4.5

Uporabljeni podatki o dejanski rabi tal

Za računanje površin dejanske rabe prostora smo uporabili sloj dejanske rabe po MKGP
(MKGP, 2018), o katerem je več napisano v podpoglavju 4.3. Čeprav podatki za tovrstne
raziskave niso najbolj zanesljivi (Arh, 2012), so edini dostopni za območje Slovenije.
Šifre vrste dejanske rabe po MKGP (2018), ki se pojavijo znotraj obravnavanih mest, so
opisane v preglednici 2.
Preglednica 2: Šifrant dejanske rabe po MKGP.
Šifra vrste

Opis šifre vrste rabe

rabe
1100
1180

Njiva ali vrt (1000 m2)
Trajne rastline na njivskih površinah (1000
m2)

Šifra vrste

Opis šifre vrste rabe

rabe
1410

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m2)

1500

Drevesa in grmičevje (1000 m2)
Neobdelano kmetijsko zemljišče (1000 m2)

1190

Rastlinjak (25 m2)

1600

1211

Vinograd (500 m2)

1800

1221

Intenzivni sadovnjak (1000 m2)

2000

Gozd (5000 m2)

1222

Ekstenzivni sadovnjak (1000 m2)

3000

Pozidano in sorodno zemljišče (25 m2)

1240

Ostali trajni nasadi (500 m2)

4220

Ostalo zamočvirjeno zemljišče (5000 m 2)

1300

Trajni travnik

7000

voda (10 m2)

1321

Barjanski travnik

Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
(1000 m2)
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Za lažjo izdelavo analiz smo vrste rabe razdelili na rabo:


voda (šifra rabe 7000),



pozidano (šifra rabe 3000),



gozd (šifra rabe 2000),



zelene površine (ostale šifre rabe, ki niso bile vključene v ostale alineje: 1100, 1180,
1190, 1211, 1221, 1222, 1240, 1300, 1321, 1410, 1500, 1600, 1800, 4220).

Površine in deleže posameznih rab, s katerimi smo ugotavljali vpliv posamezne rabe tal na
magnitudo UTO-ja, njihov razpon temperatur in površino, smo izračunali s programskim
orodjem ArcGIS – ukaz »Calculate Geometry« (izračunaj geometrijo).
4.6

Opis in izbor metod za določitev urbanega toplotnega otoka

V literaturi je mogoče najti številne kazalnike za določevanje UTO-ja Schwarz in sod. (2011)
so v svoji študiji primerjali enajst različnih najpogosteje uporabljenih kazalnikov s katerimi
merimo oziroma določamo UTO. V raziskavi sta opisana dva načina določanja temperatur:
1. Določanje prekrivnosti površja UTO-ja z merjenjem temperature zraka nad površjem
(običajno 2 metra nad površjem). Ta način se izvaja s premikanjem po mestu in
merjenjem temperature ali s primerjavo temperatur točkovnih meritev v centru mesta v
primerjavi z okoliškim podeželjem oziroma z drugo rabo prostora.
2. Površina UTO-ja je določena iz podatkov daljinskega zaznavanja. Medtem ko se
meritve temperature zraka nanašajo neposredno na prekrivnost UTO-ja, daljinsko
zaznavanje uporabi podatke o toplotni emisiji zemeljskih površin, s čimer se pretvori
podatke v površinske temperature zemljišč (metoda LST).
Zgoraj opisana načina določanja temperatur nista enaka, vendar sta povezana. Drugi način je
pogosteje uporabljen, prednost daljinskega zaznavanja je v tem, da omogoča jasne prostorske
vzorce v primerjavi s posameznimi merilnimi točkami (Schwarz in sod., 2011).
Za potrebe te magistrske naloge smo uporabili satelitske posnetke, na katerih je mogoče
uporabiti več različnih metod izračuna UTO-ja. V preglednici 3 so opisane metode, ki so jih
obravnavali v študiji Schwarz in sod. (2011):
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Preglednica 3: Metode izračuna urbanih toplotnih otokov.
Metoda

Enota

Količine v študiji
Razlika povprečne temperature zemeljskega površja (v nadaljevanju LST) med

Razlika urbano - kmetijsko

°C

Razlika center - podeželje

°C

Razlika urbano - ostalo

°C

Razlika povprečne LST med urbanim območjem in drugimi površinami

Razlika urbano - vodno

°C

Razlika povprečne LST med urbanim območjem in vodnimi površinami

Območje Gaussove krivulje

km2

Gaussova magnituda

°C

Površina toplotnih otokov –
metoda ene standardne deviacije

km2

Magnituda

°C

Mikro urbani toplotni otok

%

Standardna deviacija

°C

Empirična Gaussova magnituda

°C

urbanim območjem in kmetijskimi zemljišči
Razlika povprečne LST med urbanim območjem in ruralnim območjem (buffer 20 km 2
okoli mesta)

Območje pod Gaussovo krivuljo, nameščeno na LST, ko mu je bilo odšteto območje
ruralnega območja po LST
Največja Gaussova ploskev pritrjena na LST, ko mu je bilo odšteto območje ruralnega
območja po LST
Območje temperatur LST, ki je eno standardno deviacijo večje od srednje vrednosti
temperature urbane rabe prostora
Razlika med maksimalno in srednjo vrednostjo LST temperatur
Delež območja (v %) brez vodnih površin s temperaturami LST, višjimi od najtoplejše
LST, prekrite s slojem drevesnih krošenj
Standardna deviacija LST temperatur na območju administrativnih meja
Maksimalna razlika med temperaturo v urbanih območjih in prilagojenimi
temperaturami ruralnih površin

Za določevanje UTO-ja in njegovih lastnosti smo si izbrali različne metode, ki so bile že
preizkušene in uporabljene, mi pa smo jih preizkusili tudi na primeru manjših mest:


Določitev območja UTO-ja z metodo ene standardne deviacije (ang. hot island area)

Iz temperaturne karte se na podlagi temperatur znotraj obravnavanega območja izračuna
srednjo vrednost in standardno deviacijo temperature. Območje, ki ima temperaturo večjo od
srednje vrednosti temperatur in prištevka ene standardne deviacije (1*σ), se definira kot UTO.
Enota: [m2].


Magnituda UTO-ja (ang. magnitude)

Iz temperaturne karte se na podlagi temperatur znotraj obravnavanega območja izračuna
magnitudo UTO-ja kot razliko med maksimalno in srednjo vrednostjo

temperatur:

maxT – povprečnaT. Enota: [°C].


Razpon temperatur UTO-ja (ang. range)

Iz temperaturne karte se na podlagi temperatur znotraj obravnavanega območja izračuna
razpon temperature kot razliko med maksimalnimi in minimalnimi temperaturami: maxT – minT.
Enota: [°C].
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Uporabljeni podatki o temperaturah

4.7.1

Satelitski podatki MODIS

Za potrebe te magistrske naloge so bili uporabljeni podatki o temperaturah LST iz spletne
strani MODIS.
MODIS je senzor, ki je nameščen na satelitih Terra in Aqua, ameriške agencije NASA in je
namenjen stalnemu zagotavljanju podatkov o zemeljskem površju, površju oceanov in ozračju.
Podatki so brezplačni in prosto dostopni. Senzor MODIS zagotavlja posnetke pri nominalni
ločljivosti 250 metrov, v dveh kanalih, 500 m v petih kanalih in 1000 m v ostalih 29 kanalih
(NASA, 2017).
Za izračun UTO-jev smo izbrali modelirane vrednosti temperature za povprečje desetih let
(2005–2014) za najtoplejšo četrtino leta (BIO10) za območje Evrope, saj so takrat UTO-ji
najbolj izraziti. Podatki so prosto dostopni na strani GFOSS Blog (Neteler, 2017), modelirani,
s časovno ločljivostjo štirih zapisov na dan, s prostorsko ločljivostjo 250 metrov (Metz in sod.,
2014).
4.7.2

Satelitski podatki Landsat 8

Iz podatkov satelita MODIS nismo dobili željenih rezultatov, zato smo uporabili še natančnejše
podatke iz satelita Landsat 8, ki ima podatke s 100-metrsko prostorsko ločljivostjo
(prevzorčeno na 30 metrov).
Landsat 8 je ameriški satelit, osmi satelit programa Landsat, izstreljen leta 2013 z namenom
spremljanja stanja na zemeljskem površju. Satelit Landsat 8 v celoti posname Zemljo v 16
dneh.

Podatki satelita so

prosto

dostopni na

straneh

EarthExplorer,

GloVis

in

LandsatLookViewer s 24-urnim časovnim zamikom. Landsat 8 ima na svojem satelitu
nameščena dva senzorja: OLI (ang. Operational Land Imager) in TIRS (ang. Thermal Infrared
Sensor), ki skupaj zbirata podatke v 11 kanalih (devetih kratkovalovnih in dveh dolgovalovnih).
Senzor TIRS zbira podatke dveh spektralnih kanalov dolgovalovne infrardeče svetlobe.
Radiometrična ločljivost pri satelitu Landsat 8 je 12-bitna (na posnetku je lahko 4096 odtenkov
sive) (U.S. Geological Survey, 2018).
Ker posnetki satelita Landsat 8 niso dostopni za vsak časovni trenutek oziroma dan, je
potrebno med posnetki, ki so na voljo, izbrati tistega, ki prekrije obravnavano območje,
priporočljivo pa je tudi, da ima posnetek nizko stopnjo oblačnosti. Glede na podatek, da je bil
v obdobju 2.–5. avgusta 2017 v Sloveniji vročinski val (ARSO, 2017), smo poiskali primerne
podatke okoli želenega datuma. Med naborom podatkov je bil najbolj primeren datum 31. 7.
2017. Za izdelavo praktičnega dela naloge smo uporabili kanala 4 in 5 iz senzorja OLI in kanal
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10 iz senzorja TIRS. Obdelava satelitskih podatkov je bila izvedena po navodilih Mangafić in
sod. (2018) in Congedo (2016).
Emisivnost tal, ki jo potrebujemo za izdelavo temperaturne karte, smo določili s pomočjo
spektralnega indeksa NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index). Vegetacijski
indeks NDVI je opredeljen kot:

NDVI 

(NIR  R)
(NIR  R)

,

(1)

kjer sta:
-

NIR … odbojnost bližnje IR svetlobe (kanal 5),

-

R … odbojnost rdeče svetlobe (kanal 4).

Vrednost NDVI-ja je od -1 do 1. Višje vrednosti NDVI-ja pomenijo zdravo in gosto vegetacijo,
medtem ko so neporaščeni deli predstavljeni z nizkimi oziroma negativnimi vrednostmi NDVI
indeksa. Izračunali smo vegetacijski indeks NDVI za podatke Landsat 8. Rezultate smo
uporabili za izračun emisivnosti tal, ki jo potrebujemo za določitev vrednosti temperature na
zemeljskem površju. Obdelavo smo izvedli s programskim orodjem QGIS in GRASS GIS.
Izračunali smo emisivnost ε za tri različne vrednosti NDVI-ja:

NDVI

THM
TM

  0, 979  0, 035 R
   0, 986  0, 04  PV
  0, 99

NDVI  0, 2
0, 2  NDVI  0, 5 ,
{ NDVI  0, 5

(2)

kjer je:
-

R … rdeči kanal,

-

PV … ang. Proportion of Vegetation, izračunan po enačbi:
2

 NDVI  NDVI


min

PV  

 NDVImax  NDVImin 

Oceno temperature na zemeljskem površju se izračuna iz temperature:

T
LST 0 AB
,
   T
0 AB
1 
  c2


kjer je:
-

λ – valovna dolžina odboja,

(4)




ln







(3)
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-

c2 = 1,4388 * 10-2 m K,

-

ε – emisivnost, izračunana po treh enačbah.

4.8

Izračun vpliva rabe tal na urbani toplotni otok

4.8.1

Analiza linearne povezanosti

V programu SPSS smo izvedli analizo linearne povezanosti posamezne rabe tal (delež
nepozidanih, gozdnih, vodnih in zelenih površin v UTO-ju) z magnitudo UTO-ja, razponom
temperatur in površino.
Najprej smo postavili ničelno in alternativno domnevo, s katero smo ugotovili, ali obstaja
statistično značilna povezanost med spremenljivkama pri izbrani stopnji tveganja 5 %:
-

H0 : stopnja statistične značilnosti > 0,05; spremenljivki nista linearno povezani,

-

H1 : stopnja statistične značilnosti < 0,05; spremenljivki sta linearno povezani.

V primeru, da je stopnja značilnosti manjša od 5 %, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in s tem
potrdimo, da sta spremenljivki linearno povezani.
Linearno povezanost smo merili s Pearsonovim koeficientom korelacije R, ki predstavlja
brezdimenzijsko mero linearne povezanosti. Stopnja povezanosti je lahko pozitivna ali
negativna. To pomeni, če se R približuje vrednosti 1, sta spremenljivki močno pozitivno
linearno povezani, če pa se približuje vrednosti -1, sta spremenljivki močno negativno linearno
povezani.
4.8.2

Analiza variance in linearna regresija

Z analizo variance lahko preverimo statistično značilen vpliv neodvisne spremenljivke (faktor)
na slučajno spremenljivko pri izbrani stopnji tveganja (Turk, 2006). V našem primeru nas je
zanimalo, ali posamezna raba tal v UTO-ju pri stopnji tveganja 5 % statistično značilno vpliva
na magnitudo UTO-ja, temperaturni razpon in površino. Analizo variance smo izvedli v
programu SPSS, ki kot rezultat izpiše preglednico analize variance, ali krajše preglednico
ANOVA.
V nadaljevanju smo izračunali determinacijski koeficient R2, ki vrednoti kakovost regresijskega
modela. V našem primeru nam R2 pove, kolikšen del celotne variance odvisne spremenljivke
(na primer magnitude UTO-ja ali razpona temperatur UTO-ja) je pojasnjene z linearno zvezo
med odvisno in neodvisno spremenljivko (delež nepozidanih ali zelenih površin). Vrednosti
determinacijskih koeficientov R2 so prikazane in ovrednotene v poglavju 6.
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STRATEGIJE ZELENIH SISTEMOV V OBRAVNAVANIH OBČINAH

Načela trajnostnega razvoja od nas zahtevajo, da se zavzemamo za razvoj, ki izpolnjuje
zahteve sedanjosti, vendar tako, da ne postavlja ovir prihodnjim rodovom pri zadovoljevanju
njihovih potreb. Tako skoraj vsi programi za razvoj mest vključujejo zamisli in ideale o
dolgotrajnejšem razvoju mest, zlasti z okoljskega in družbenega vidika. Programi temeljijo na
iskanju rešitev za kakovostnejše življenje (Smaniotto Costa in sod., 2008).
Med posameznimi mesti obstajajo razlike v količini zelenih površin in čeprav so za Slovenijo
značilna majhna mesta, so problemi in potrebe podobni velikim (Simoneti, 2016). Tudi
povezovanje zelenih površin s kakovostjo bivanja je prisotno v vseh mestih, ne glede na
njihovo velikost (Vertelj Nared, 2014).
Simoneti (2016) ugotavlja, da so OPN-ji le kompleksna zbirka določil, čeprav naj bi le-ti
zagotavljali hkratno varstvo in razvoj zelenih površin ter njihovo vpetost v celoten sistem mesta.
Po ugotovitvah avtorice nekatere mestne občine poleg zelenih površin načrtujejo tudi
posamezna drevesa ter opredeljujejo pogoje in ravnanja z obstoječimi in novimi. Primere takih
dobrih praks srednje velikih mest bi bilo smiselno vpeljati tudi v majhna mesta, ki ravno tako
potrebujejo zelene površine, saj jim le-te ravno tako izginjajo in so ravno tako vse bolj
pomembne za urejanje klime urbanega dela mesta.
Po drugi strani pa po ugotovitvah Simonetijeve (2016) prostorska zakonodaja občinam nalaga
veliko odgovornost za načrtovanje in upravljanje zelenih površin, v resnici pa lahko upravljajo
le z zelenimi površinami v svoji lasti. Občine tako ne morejo preprečiti dejanj lastnikov z
odraslim drevjem, Republiški inšpektorat za okolje in prostor pa nadzora nad izpolnjevanjem
določil OPN-jev ne opravlja dovolj skrbno. Zaključimo torej lahko, da občine zaradi omejenih
pristojnosti nekaterih predpisov iz OPN-jev ne morejo izvajati oziroma jim je onemogočeno
kvalitetno opravljanje nalog. Drugi dokument poleg OPN-ja pa je strategija urejanja zelenih
površin, dokument dolgoročne vizije občine in konkretno zastavljenih ciljev na področju zelenih
površin. V ta namen občine uvajajo zelene sisteme, s katerimi se po navedbah Gazvode (2001)
zeleni prostor ureja sistemsko preko različnih planskih dokumentov.
Želja torej je, da bi občine vpeljale in pripravile sisteme in strategije urejanja zelenih površin, a
smo ob pregledu stanja na primeru izbranih občin ugotovili, da vse nimajo izdelanih strategij
urejanja zelenih površin, čeprav je od priprave OPN-jev, v katerih jih omenjajo, ponekod minilo
tudi pet let.
ZUreP-2 (2017) v 3. členu opredeljuje zeleni sistem kot načrtovan sistem varstva in razvoja
zelenih površin ter ustvarjenih struktur na območju in v okolici poselitve. Namenjen je
zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja ljudi ter uresničevanju najrazličnejših funkcij.
Vključuje različna igrišča, parke, drevorede in drevesa, gozdove v mestih in okolici, površine
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za vrtičkanje, obvodno zelenje in druge naravne sestavine ob najrazličnejših objektih. V
Urbanističnem načrtu mesta Domžale (2015) je zapisano, da ima zeleni sistem ključno vlogo
pri povezovanju mestnih predelov in pri prehajanju med različnimi mestnimi območji na varen,
zdrav, enostaven, prijeten in trajnosten način.
5.1

Pregled občinskih prostorskih načrtov

V sklopu magistrske naloge smo na primeru občin Domžale, Mengeš, Postojna, Škofja Loka
in Vrhnika preverili vsebino OPN-jev in strategijo zelenih površin ter v kolikšni meri se zavedajo
pojava UTO-jev in pomembnosti ohranjanja zelenih površin. Ugotovili smo, da imajo nekatere
občine pripravljene samo OPN-je, nekaj pa jih ima vzpostavljene tudi zelene strategije.
Splošna predstavitev občin
Vsaka občina je svet zase. Ima podobnosti z drugimi občinami, a tudi različnosti in posebnosti,
ki jo ločujejo od drugih. Čeprav se občine želijo čimbolj odpirati navzven in se hkrati tudi
povezujejo z drugimi občinami, pa vsaka zase določa svoje pogoje urejanja prostora, zato se
lahko med seboj kar precej razlikujejo. Vsaka občina daje prednost različnim stvarem, zato ni
nujno, da imajo enake ukrepe oziroma določene enake količine ali stopnje nečesa. Na začetku
OPN-ja vsaka občina izpostavi kakšno svojo posebnost. Posebnosti obravnavanih občin so
predstavljene v nadaljevanju.
V Občini Domžale je gostota prebivalstva kar štirikrat večja od državnega povprečja, približno
20 % površine občine je urbanizirane. 33 % površine občine prekrivajo gozdovi, prevladuje
kmetijska raba tal. Že v samem začetku OPN-ja je zapisano, da občini primanjkuje urejenih
javnih zelenih površin (OPN Domžale, 2013).
Občina Mengeš ima v svojem OPN-ju zapisano, da se razvija v pomembnejše lokalno središče
z ugodno prometno lego in prometnimi povezavami, ki gravitira v Ljubljano in skupaj z
Domžalami ter Kamnikom oblikuje središče regionalnega pomena. Tako kot Občina Domžale
je tudi Občina Mengeš gosto poseljena (OPN Mengeš, 2013).
Občina Škofja Loka ima po podatkih Strategije razvoja Občine Škofja Loka 2025+ (2014) kar
77 % površine prekrite z gozdom, kar je 2,3-krat več kot Občina Domžale. Občani Škofje Loke
so zelo ponosni na kakovosten bivanjski prostor, ki jim omogoča neposreden stik z naravo.
V OPN-ju Vrhnika (2014) je zapisano, da ima občina skoraj 9 % površin namenjenih za razvoj
poselitve, zelenih in rekreacijskih površin, centralnih dejavnosti in proizvodnje, ki so v večji
meri še neizkoriščene. Med strateškimi cilji prostorskega razvoja občine je zapisan tudi cilj, v
katerem bo občina uredila in dopolnila zelene in športno rekreacijske površine.
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Strategije razvoja občin
Štiri od petih analiziranih občin imajo sprejete Strategije razvoja oziroma ga omenjajo v svojih
OPN-jih.
V Strategiji razvoja Občine Domžale (2012) je zapisano, da bo občina varovala površine, ki bi
jih nenačrtovana urbanizacija lahko uničila. Občina se bo zavzemala za neonesnaženo okolje
in uravnotežen razvoj, pospeševal se bo razvoj mirnih con, turistično atraktivnih lokacij, zelenih
površin itd. V strategiji občine je zapisano, da so zelene površine in urejena središča naselij
pomembna za kakovost bivanja, jasno pa je tudi opredeljeno, kaj morajo te površine
vključevati. Poleg zelenih površin in središč naselij so v strategiji omenjene tudi vodne
površine, ki jih občina namerava povezati z urbanimi površinami in tako ustvariti še prijetnejše
bivanje v svoji občini.
Naslov strategije razvoja v Občini Škofja Loka (2014) se imenuje »Zelena Loka – modro
mesto«, s čimer je občina povzela strateško razvojno vizijo občine: za modro perspektivo – za
traj(nostno)no z naravo povezano prihodnost. V strategiji razvoja je zapisano, da je občini izziv
ohranjanje naravnih virov in narave, a o samih zelenih površinah v strategiji ni zapisanega nič
konkretnega. Malo bolj konkretno je sicer zapisano v OPN-ju Škofja Loka (2014), kjer piše, da
se občina zavzema za ohranjanje kakovosti življenjskega okolja in zelenih površin naselja ob
smotrnem razvoju in širjenju naselij.
Občina Mengeš nima sprejete strategije razvoja, so pa v 7. členu OPN-ja Mengeš (2013)
zapisane razvojne potrebe, med katerimi ni potreb po ureditvi ali povečanju zelenih površin.
Zapisane so le potrebe po novih stavbnih zemljiščih, prenovi in širitvi gospodarskih con,
sanaciji degradiranih območij ipd.
Tudi Občina Vrhnika ima sprejeto Strategijo razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006-2020
(2006), v kateri so opredeljeni temeljni cilji trajnostnega razvoja občine: Vrhnika – občina z
umirjenim razvojem in s kvalitetnim prostorom za bivanje. Zapisano je, da bo občina krepila
medobčinsko središče, hkrati pa jo želijo povezati z regionalnim okoljem in poskrbeti, da bo v
njem prepoznavna. Temeljno vodilo občine je, da prostor kot omejena dobrina zahteva
uskladitev tako zasebnih kot tudi javnih interesov in dolgoročno naravnanega prostorskega
načrtovanja.
Občine Škofja Loka, Mengeš in Vrhnika nimajo v strategiji razvoja nimajo nič zapisanega o
zelenih površinah.
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Zelene površine
V 9. členu OPN-ja Vrhnika (2014) so povzeti standardi za dobro dostopne zelene površine v
kakovostnem bivalnem okolju, ki naj bi bile od stanovanj oddaljene manj kot 500 metrov in
obsegale 18 m2 zelenih površin oziroma 15 m2 uporabnih zelenih površin na prebivalca.
Občina Domžale ima v središču mesta Domžale nekaj več kot 3 ha parkovnih površin, a se
občina zaveda, da jih je ob povečanem številu prebivalstva potrebno povečati. Občina ima
jasne načrte, kako in kje bo to dosegla, zavzemala pa se bo tudi za ohranjanje že obstoječih
zelenih površin oziroma bo predvidela nova območja zanje in vzpostavljala manjše zelene
kotičke povsod, kjer bo prostor to dopuščal (OPN Domžale, 2013). V Občini Domžale se torej
zavedajo pomanjkanja zelenih površin in imajo tudi pripravljen načrt in lokacije povečanja.
Smiselno bi bilo manjše zelene površine povezati v celovit zeleni sistem.
V 90. členu OPN-ja Domžale (2013) imajo zelo splošno zapisano določilo o zagotovitvi
zadostne količine zelenih površin po posameznih podrobnih namenskih rabah, a če ne gre, se
manjkajoče število dreves po določilu občine zasadi na javnih površinah. Veliko bolj konkretno
je zapisano v OPN-ju Mengeš (2013: 58. člen), v OPN-ju Postojna (2010: 56. člen), v OPN-ju
Škofja Loka (2014: 58. člen) in OPN-ju Vrhnika (2014: 47. člen), kjer je opredeljenih vsaj 15
m2 zelenih površin na stanovanje v novih večstanovanjskih stavbah oziroma 8 m 2 na posteljo
v objektih za posebne namene. Od teh skupnih zelenih površin na nove večstanovanjske
stavbe mora biti vsaj 50 % površin namenjenih otroškemu igrišču in počitku za stanovalce,
medtem ko je v 47. členu OPN-ja Vrhnika (2014) še bolj podrobno opredeljeno, da mora biti
od teh 15 m2 najmanj 5 m2 površin urejenih za potrebe starejših otrok, 4 m2 površin namenjenih
mlajšim otrokom in 3,5 m2 počitku za stanovalce.
80. člen OPN-ja Škofja Loka (2014) opredeljuje ohranitev obsega gozdnih in nepozidanih
zelenih površin na območju naselij in v njihovi bližini, hkrati pa je te površine potrebno umestiti
v zeleni sistem in jih uporabiti za različne oblike rekreacije. V 29. členu je zapisano, da je
potrebno znotraj urbane strukture ohraniti več zelenih površin in jih nameniti parkovnim
površinam ter otroškim igriščem.
V OPN-ju Vrhnika (2014) v okolici večstanovanjskih objektov ni dopustno zmanjševati zelenih
in drugih površin, ohranjati pa je potrebno tudi čimveč vegetacije.
V 58. členu OPN-ja Mengeš (2013) je zapisano, da mora pri ureditvi okolice objektov na
obveznih zelenih površinah, predpisanih s faktorjem odprtih zelenih površin, ostati 50 %
obveznih zelenih površin na raščenem terenu, 50 % pa se jih lahko tlakuje, a samo z materiali,
ki omogočajo prepuščanje padavinskih voda. Enako je zapisano tudi v 56. členu OPN-ja
Postojna (2010) in v 58. členu OPN-ja Škofja Loka (2014). Drugače pa je opredeljeno v 47.
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členu OPN-ja Vrhnika (2014), kjer mora ostati najmanj 80 % zelenih površin na raščenem
terenu in največ 20 % tlakovanih površin.
V 24. členu OPN-ja Mengeš (2013) je zapisano, da mora mesto ohraniti posamezna drevesa
in mestne drevorede ter nadgraditi zeleni sistem, v 31. členu OPN-ja Mengeš (2013) ter v 29.
členu OPN-ja Škofja Loka (2014) pa je konkretno zapisano, kje se ohranja obstoječe zelene
površine oziroma v 59. členu, do kod so dopustni posegi v drevorede. O ohranjanju obstoječih
drevoredov je zapisano tudi v 57. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 47. členu OPN-ja Vrhnika
(2014). V 22. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 29. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) je
konkretno zapisano, kje naj se ohranijo naravne vrednote in na kakšen način naj se oblikujejo,
da bodo ustrezno prezentirani tudi elementi kulturne dediščine na območju občine.
V 121. členu OPN-ja Postojna (2010) piše, da se v OPPN-ju na območju stanovanjske gradnje
zagotovi najmanj 15 % celotne površine OPPN-ja za javne in poljavne zelenice, parke in
igrišča, medtem ko je zanje v 112. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) predvidenih 25 %.
132. člen OPN-ja Domžale (2013), 99. člen OPN-ja Mengeš (2013), 103. člen OPN-ja Postojna
(2010), 92. člen OPN-ja Škofja Loka (2014) in 89. člen OPN-ja Vrhnika (2014) za gradnjo na
stanovanjskih območjih opredeljujejo posebne prostorske izvedbene pogoje, ki so navedeni v
skupni preglednici Preglednica 5 v poglavju 5.2.
Drevesa in zasaditve
V 57. členu OPN-ja Mengeš (2013), v 57. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 47. členu OPNja Vrhnika (2014) je zapisano, da bo občina ohranjala visokodebelne sadovnjake, posamezna
drevesa, skupine in drevorede, mejice, živice. Če ohranitev ni mogoča, pa je izgubo potrebno
nadomestiti. Med izvedbo gradbenih del na okolici objektov oziroma na javnih površinah se
mora zavarovati vegetacijo, po koncu gradbenih del pa odstraniti ostanke gradbenega
materiala, sanirati poškodbe na vegetaciji in urediti okolico. Samo v OPN-ju Vrhnika (2014: 47.
člen) smo zasledili, da imajo konkretno zapisane minimalne pogoje za gradnjo v bližini
obstoječe in načrtovane vegetacije. Pogoji tako vključujejo minimalno odprtino za prehajanje
zraka in vode do posameznega drevesa, osni odmik komunalnih vodov, tlakovanje površin,
prepoved gradbišča v vplivnem območju drevesa ipd.
V 59. členu OPN-ja Mengeš (2013), v 57. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 59. členu OPNja Škofja Loka (2014) so zapisani pogoji o zasaditvah. Občine bodo na urbanih območjih v čim
večji meri ohranjale oziroma nadomeščale drevesa in ostalo vegetacijo. Ob gradnjah ali
rekonstrukcijah prometne gospodarske infrastrukture je potrebno zasaditi drevorede oziroma
upoštevati njihovo regulacijsko linijo.
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V 23. členu OPN-ja Postojna (2010) in 59. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) je zapisano, da
se vzpostavljajo novi in ohranjajo vsi obstoječi drevoredi, hkrati pa se ohranjajo tudi
posamezna drevesa. V 29. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) je posebej zapisano o varovanju,
ohranjanju oziroma nadomeščanju posameznih drevesih v starem mestnem jedru, saj
predstavljajo del kulturne dediščine mesta.
Drevoredi se zasadijo z visokodebelnimi listavci (OPN Mengeš, 2013: 59. člen; OPN Postojna
2010: 57. člen; OPN Škofja Loka, 2014: 59. člen). Pri novih zasaditvah se uporabljajo
predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev (OPN Domžale, 2013: 90. člen; OPN
Postojna, 2010: 22. člen), v 59. členu OPN-ja Mengeš (2013), v 57. členu OPN-ja Postojna
(2010), v 59. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) in v 47. členu OPN-ja Vrhnika (2014) pa je še
dodatno zapisano, da morajo biti rastline značilne za to območje in lokalnega izvora, hkrati pa
morajo biti izbrane take rastline, ki dobro prenašajo klimo mesta, sušo, zmrzal in soljenje
pozimi. V 59. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) je še zapisano, da ni dopustno uporabljati
invazivnih rastlin, oziroma rastlin, ki prenašajo hrušev ožig.
Območja parkirišč
Območja parkirišč predstavljajo kritične točke. V starejših stanovanjskih soseskah primanjkuje
parkirnih mest (v nadaljevanju PM), zato se parkira po prostih zelenih površinah oziroma se
jih krči za izgradnjo novih PM-jev. Pri vseh večjih parkiriščih pa je tudi težava, da niso ustrezno
ozelenjena in lahko v vročih poletnih dneh predstavljajo UTO.
Občina Domžale urejenih parkov in zelenic v mestu ne bo namenjala parkiranju, tak poseg pa
je mogoč z gradnjo podzemnih ali nadzemnih večetažnih parkirnih hiš, s katerimi se prostor
izrabi racionalno (OPN Domžale, 2013: 23. člen). V 58. členu OPN Mengeš (2013), 56. členu
OPN Postojna (2010) in v 58. členu OPN Škofja Loka (2014) je zapisano, da na obveznih
zelenih površinah ni dovoljeno urediti parkirnih mest. 67. člen OPN-ja Mengeš (2013) in 66.
OPN-ja Postojna (2010) določata, da je potrebno pri novogradnjah in rekonstrukcijah na
gradbeni parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, spodbuja se gradnja garaž pod objekti.
V primeru, da to ni mogoče, pa mora biti streha garažne hiše pokrita z vegetacijo. V 67. členu
OPN-ja Mengeš (2013), v 66. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 62. členu OPN-ja Škofja Loka
(2014) je zapisano, da morajo biti parkirne ploščadi z več kot 10 PM-ji zasajene z drevesi. Z
vidika te magistrske naloge je to določilo pozitivno, saj se posredno naveže tudi na ukrep za
zmanjševanje UTO-ja.
V 59. členu OPN-ja Mengeš (2013), v 57. členu OPN-ja Postojna (2010) in v 59. členu OPNja Škofja Loka (2014) je opredeljeno, da mora biti na novih parkirnih površinah na vsakih pet
PM-jev zasajeno najmanj eno visokodebelno drevo. Kar se mi zdi zelo pohvalno, je to, da je v
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47. členu OPN-ja Vrhnika (2014) konkretno navedeno, da morajo imeti javna parkirišča na
vsake štiri PM-je vsaj eno najmanj tri metre visoko visokodebelno drevo.

Poselitev
Poselitev vpliva na pojav UTO-ja in na delež zelenih površin.
Občini Domžale (OPN Domžale, 2013: 42. člen) in Škofja Loka (OPN Škofja Loka, 2014: 23.
člen) bosta novo poselitev usmerjali v poselitvena območja urbanih naselij, pri čemer bosta
upoštevali identiteto posameznega naselja in zagotavljali ustrezno razmerje med pozidanimi
in zelenimi površinami. V 24. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) je zapisanih tudi nekaj
konkretnih usmeritev v povezavi s poselitvijo.
Novogradnje bodo umaknjene od gozdnega roba, s čimer bodo objekti zaščiteni pred požari v
naravi oziroma njihovim širjenjem na območja naselij (OPN Domžale, 2013: 42. člen). O
varnostno oskrbovalnem pasu je zapisano tudi v 11. členu OPN-ja Škofja Loka (2014). Poleg
zaščite pred požari pa bi tukaj dodali, da se s predvidenim odmikom pozidanih zemljišč
omogoča tudi boljše dotekanje svežega oziroma hladnejšega zraka v mesto, kar predstavlja
hladilni učinek mesta, vendar to ni zapisano v OPN-ju.
Občina Postojna bo večji poudarek namenila razvoju naselij v občinsko in lokalna središča z
zgoščevanjem, prenovo in tudi širitvijo. Zapisano je tudi, da ima notranji razvoj prednost (OPN
Postojna, 2010: 20. člen). Pri tem pa je zelo pomembno, da se pred zgoščevanjem preveri tudi
delež zelenih površin.
Gozdarstvo
Občina Domžale bo ohranjala poraščenost z gozdom, preprečevala njegovo drobljenje,
ohranjala gozdne robove ter obvodno rastje in jih vključevala v zeleni sistem naselja (OPN
Domžale, 2013: 64. člen). Tudi Občina Škofja Loka ima v svojem OPN-ju Škofja Loka (2014:
11. člen) zapisano, da bo občina ohranjala gozdove in oblikovane gozdne robove, hkrati pa
upoštevala razvojne potrebe gozdarstva in ostalih gozdnih dejavnosti.
V 34. členu OPN-ja Mengeš (2013) je zapisano, da bo občina ohranjala vse vrste gozdov, v
OPN-ju Postojna (2010) pa, da bo občina preprečevala uničevanje gozdnih zaplat na
kmetijskih zemljiščih in velike prostorske posege v strnjeno gozdno matico.
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Kmetijska zemljišča
V 57. členu OPN-ja Postojna (2010), v 59. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) in v 31. členu
OPN-ja Vrhnika (2014) je zapisano, da se na kmetijskih zemljiščih ohranja obstoječa drevesa
in živice. V OPN-ju Vrhnika (2014) je še dodatno zapisano, da je potrebno na teh zemljiščih
po posegih na novo zasaditi drevesa, če jih ni mogoče ohraniti.

Urbanistični načrt mesta
Občina Domžale je leta 2015 pripravila Urbanistični načrt mesta Domžale (2015), v katerem je
podrobno opisan sistem zelenih in javnih površin, ki mesto trajnostno povezuje. Njegova
vzpostavitev predstavlja ključni cilj urbanističnega načrta (v nadaljevanju UN), saj manjše
zelene površine v OPN-ju niso bile vključene, z vzpostavitvijo sistema pa bi se jih zavarovalo
in uredilo.
Za mesto Mengeš je pripravljen UN (14. člen OPN Mengeš). V podrobnih prostorskih
izvedbenih pogojih za območje UN Mengeš (112. člen) je za vsako enoto urejanja prostora (v
nadaljevanju EUP) posebej zapisan zahtevani faktor odprtih zelenih površin, kar je potrebno
upoštevati poleg zahtev v OPN-ju.
Občina Škofja Loka je leta 2017 pričela s pripravo UN Škofja Loka (Občina Škofja Loka, 2017).
Občina Vrhnika je leta 2008 pripravila urbanistični načrt (2008). V njem je konceptualno
zapisano, kaj je zeleni sistem, kako ga lahko členimo, kakšen je funkcionalno socialni vidik,
kakšni so strukturno morfološki vidiki zelenega sistema, ekološki vidiki, na koncu pa je še
podrobno opisan obseg zelenega sistema v občini.
Zeleni sistem
Zeleni sistem sestavljajo poti in povezave, urejene zelenice, parki, gozdovi, vodotoki in
mlinščice. Dobro zasnovan zeleni sistem lahko mesto združi v celoto in mu dvigne kakovost
(Urbanistični načrt mesta Domžale, 2015).
Občina Domžale ima zelo jasno zastavljene cilje in vizijo glede ureditve zelenega sistema in
ostalih javnih površin. V 52. členu OPN-ja Domžale (2013) je naveden povezovalni sistem ob
Kamniški Bistrici vse do mesta Kamnik z imenom »zelena os«, ki bo predstavljal ogrodje
zelenega sistema. Povezovalna os ob reki je že vzpostavljena, a jo je potrebno še dopolniti z
dodatnimi elementi (UN Domžale, 2015).
Občina Postojna nima sprejetega zelenega sistema, nekaj o zelenih površinah pa je zapisano
v OPN-ju. V 17. členu OPN-ja Postojna (2010) je zapisano, da bo občina ohranjala zelene
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površine, značilne mestne drevorede in posamezno drevje, v središču mesta vzpostavila
sistem javnih odprtih površin mesta in zeleni sistem. V 20. členu je še dodatno napisano, da
bodo v zeleni sistem vključene tudi različne vsebine (na primer rekreativne), v 22. členu pa, da
bo občina v središču mesta ohranjala odprte, zelene in rekreacijske površine, ki so povezane
z zelenim sistemom. V 23. členu je zapisano o konceptu zelenega sistema, v katerega bodo
vključene osnovne značilnosti zasnove mesta Postojna. V konceptu zelenega sistema so
opredeljene različne zelene površine: nepozidana stavbna zemljišča, gozdovi, drevoredi,
odprti prostori, sprehajalne in kolesarske poti, parkovne površine, ki bi se skupaj povezale v
celoten sistem in bi skupaj z drugo opremo omogočale funkcijo rekreacije in dobrega počutja
za prebivalce.
Zeleni sistem ima pripravljen tudi Občina Škofja Loka (UN Škofja Loka, 2014). Značilnost
poselitvenega območja na območju UN-ja Škofja Loka je taka, da so v zeleni sistem vključene
zelene površine v naseljih in gozdne ter kmetijske površine na obrobju. V centru mesta in v
novejših predelih mesta je zelo malo zelenih površin, pojavljajo se na obrobju naselij. Osrednje
odprte prostore v centru mesta predstavljajo trgi, pa tudi vodne površine, ki skupaj z ostalimi
površinami tvorijo zeleni sistem mesta.
V 14. členu OPN-ja Vrhnika (2014) je o zasnovi zelenega sistema zapisano, da je povezovanje
zelenih in odprtih površin naselja v sistem zelenih površin dolgoročno gledano ključen in nujen
pogoj za celovito in učinkovito urejanje javnih površin. Konkretno je zapisano, kje je potrebno
urediti sprehajalne poti, kje vzpostaviti parkovne površine in območja za šport in rekreacijo,
kako je potrebno nadgraditi obstoječi zeleni sistem ipd. V UN Vrhnika (2008) je opisan zeleni
sistem in podrobno opisan obseg zelenih površin v občini.
Zeleni sistem imajo pripravljen občine Domžale, Škofja Loka in Vrhnika, medtem ko ima občina
Postojna o njem nekaj zapisano v OPN-ju.

5.2

Primerjava vrednosti v OPN-jih obravnavanih občin

V preglednici 4 so zapisane šifre in opisi podrobnejših namenskih rab, ki se pojavijo v OPN-jih
obravnavanih občin in pri katerih je zapisano karkoli v povezavi z zelenimi površinami (povzeto
po 132. členu OPN-ja Domžale (2013), 99. členu OPN-ja Mengeš (2013), 103. členu OPN-ja
Postojna (2010), 92. členu OPN-ja Škofja Loka (2014) in 89. členu OPN-ja Vrhnika (2014)).
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Preglednica 4: Zbrane šifre in opisi podrobnejših namenskih rab v obravnavanih občinah.
Območja podrobnejše namenske

Členitev podrobnejše namenske

rabe

rabe
SSe – območja prostostoječe

S – OBMOČJA STANOVANJ

SS – stanovanjske površine

stanovanjske gradnje – pretežno
enodružinskih hiš
SSe – območja prostostoječe

SS – stanovanjske površine

stanovanjske gradnje – pretežno
enodružinskih hiš
SSs/SSc/SSe1 – čiste stanovanjske
površine – enodružinska strnjena gradnja
SSa/SSd/SSe2 – stanovanjske površine
z dejavnostmi – enodružinska gradnja
SSv – stanovanjske površine –
večstanovanjska gradnja

SB – stanovanjske površine za posebne

/

namene
SK – površine podeželskega naselja

SK/SKv – površine kmetij z dopolnilnimi
dejavnostmi in stanovanja
SKj – območja historičnega oziroma
funkcijskega jedra podeželskega naselja
SKk – površine izključno za kmetije in
nestanovanjske kmetijske objekte
SKe – enodružinska stanovanjska
gradnja z dejavnostmi

SP – površine počitniških hiš
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

/

CU – osrednja območja centralnih

/

dejavnosti

CDi – območja centralnih dejavnosti za
izobraževanje, vzgojo in športa
CDo – trgovske, oskrbne, poslovno
CD – druga območja centralnih dejavnosti

storitvene, gostinske dejavnosti, manjša
obrt, javna uprava, gasilni dom
CDz – območja centralnih dejavnosti za
potrebe zdravstva

I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI

IP – površine za industrijo

/

IG – območja gospodarskih con

/

IK – površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
B – POSEBNA OBMOČJA

/

BT – površine za turizem

/

BC – športni centri

/

BD – površine drugih območij, namenjene
zlasti nakupovalnim centrom

/

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 4

Z – OBMOČJA ZEL. POVRŠIN

P – OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Območja podrobnejše namenske

Členitev podrobnejše namenske

rabe

rabe

ZS – površine za rekreacijo in šport

/

ZP – parki

/

ZD – druge urejene zelene površine

/

ZV – površine za vrtičkarstvo

/

PC – površine cest

/

O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE

/

A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE

A – površine razpršene poselitve
A(SKk) – površine razpršene poselitve
izključno za kmetije
A(BT) – površine razpršene poselitve za
turizem

V skupni preglednici 5 so za lažjo primerjavo združene vse kategorije podrobnejše namenske
rabe, ki se pojavijo v OPN obravnavanih občin in pri katerih je zapisano karkoli v povezavi z
zelenimi površinami (132. člen OPN-ja Domžale (2013), 99. člen OPN-ja Mengeš (2013), 103.
člen OPN-ja Postojna (2010), 92. člen OPN-ja Škofja Loka (2014) in 89. člen OPN-ja Vrhnika
(2014)).
Preglednica 5: Zbrane vrednosti iz podrobnejše namenske rabe v obravnavanih občinah.
Členitev

Občina Škofja

Občina Domžale

Loka

Občina Postojna

Občina Vrhnika

Občina Mengeš

Glede na tip
S - SSe

30 %

/

/

/

zazidave min. 25 %
oz. 35 %.

S - SSs/
SSc/

30 %

SSe1
S - SSa/
SSd/

/

SSe2

Glede na tip zazidave

Glede na tip

nad 25 % oz. nad 30

zazidave nad 25 %

%.

oz. nad 30 %.

Glede na tip zazidave

Glede na tip

nad 25 % oz. nad 30

zazidave nad 25 %

%.

oz. nad 30 %.

nad 35 %

nad 35 %

/

/

Glede na tip zazidave
nad 25 % oz. nad 30 %.

Glede na tip zazidave
nad 25 % oz. nad 30 %.

40 % ali 15 m2/
Glede na tip

stanovanje. Na parceli
S - SSv

objekta je potrebno

zazidave min. 30 %

nad 35 %

oz. 35 %.

zagotoviti min. 25
dreves/ha.
S - SK,
SKv

15 %

nad 30 %

Glede na tip

Glede na tip

zazidave nad 25 %

zazidave min. 30 %

oz. nad 30 %.

oz. 35 %.

nad 30 %

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 5
Členitev

Občina Domžale

Občina Škofja Loka

S - SKj

10 %

nad 30 %

S - SKk

/

nad 30 %

S - SKe

/

/

Občina
Postojna

Občina

Občina Vrhnika

nad 30 %

Mengeš

/

/

/

nad 30 %

/

/

Glede na tip
zazidave nad 25
% oz. nad 30 %.
S - SP

15 %

nad 40 %

nad 40 %

Najmanj 40 %

/

Najmanj 40 %. Na parceli,
S - SB

/

nad 35 %

nad 35 %

namenjeni gradnji oz. v
območju (EUP) mora biti min.

nad 35 %

5 dreves/1000 m2.
Najmanj 30 %. Na parceli,

20 %. Na parceli
C - CU

objekta je potrebno
zagotoviti min. 20

nad 20 %

dreves/ha.

Glede na tip

namenjeni gradnji, morajo biti

zazidave nad 25

min. 4 drevesa/1000 m2,

% oz. nad 30 %.

razen pri 1- in 2-

CDk - 20 %. Na

CDo, CDz,

parceli objekta je

CDk

potrebno zagotoviti

I – IP

objekta je potrebno
zagotoviti min. 25
dreves/ha.
20 %. Na parceli

I – IG

objekta je potrebno
zagotoviti min. 25
dreves/ha.
20 %. Na parceli

I – IK

objekta je potrebno
zagotoviti min. 25
dreves/ha.

CD - Najmanj 30 %. Na

CDi – na podlagi

CDi – skladno z

parceli, namenjeni gradnji,

normativov za

normativi dejavnosti.

normativi.

morajo biti min. 4

posamezno

drevesa/1000 m2.

dejavnost.

nad 10 %. Na objektih z
ravno streho se lahko

Najmanj 15 %. Na parceli,
nad 20 %

uredi zelena streha.

nad 20 %. Na objektih z
ravno streho se lahko

objekta je potrebno
zagotoviti min. 30

uredi zelena streha.

zagotoviti min. 30

namenjeni gradnji, mora biti

nad 20 %

min. 25 dreves/ha.

nad 20 %. Na objektih z
ravno streho se lahko

nad 30 %

Najmanj 15 %

nad 20 %

uredi zelena streha.

Najmanj 30 %. Na parceli,
nad 30 %

nad 30 %

namenjeni gradnji, morajo biti

nad 30 %

min. 4 drevesa/1000 m2.

30 %. Na parceli
objekta je potrebno

nad 10 %

Najmanj 15 %. Na parceli,
nad 20 %

dreves/ha.

B – BC

namenjeni gradnji, mora biti
min. 25 dreves/ha.

30 %. Na parceli
B – BT

nad 30 %.

CDi – skladno z

min. 25 dreves/ha.
20 %. Na parceli

zazidave nad 20
%, nad 25 % in

stanovanjskih stavbah.

CDi, CDo, CDz in
C - CD, CDi,

Glede na tip

Najmanj 30 %. Na parceli,
/

/

namenjeni gradnji, morajo biti

/

min. 4 drevesa/1000 m2.

dreves/ha.
nad 20 %. Ravne strehe
B – BD

20 %

naj bodo ozelenjene.
Garažne hiše/parkirišča

nad 20 %

/

nad 20 %

naj bodo ozelenjena.

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 5
Členitev

Občina Domžale

Občina Škofja Loka

Občina Postojna

Občina Vrhnika

Občina Mengeš

nad 20 %. Ravne strehe
B – BD

naj bodo ozelenjene.

20 %

Garažne hiše/parkirišča

nad 20 %

/

nad 20 %

naj bodo ozelenjena.

Z - ZS

/

Preostale zunanje

Preostale zunanje

Odprta športna

Preostale zunanje

površine se uredijo

površine se uredijo

igrišča: največ 60 %.

površine se uredijo

sonaravno z uporabo

sonaravno z uporabo

Ostale zelene

sonaravno z uporabo

avtohtonega zelenja.

avtohtonega zelenja.

površine in ureditve:

avtohtonega zelenja.

Stavbe (garderobe,

Stavbe (garderobe,

največ 40 %.

Stavbe (garderobe,

sanitarije ipd.) ne smejo

sanitarije ipd.) ne

zasedati več kot 5 %

smejo zasedati več

Na parceli,

zasedati več kot 5 %

površine enote ali

kot 5 % površine

namenjeni gradnji,

površine enote ali

podenote urejanja

enote ali podenote

mora biti min. 8

podenote urejanja

prostora.

urejanja prostora.

dreves/1000 m2.

prostora.

sanitarije) ne smejo

Raščen travni teren z
grmovnicami, drevjem
Raščen travni teren z
grmovnicami, drevjem in
Z - ZP

/

drugimi zasaditvami
mora pokrivati najmanj
70 % površine parka.

Raščen travni teren z

Raščen travni teren z

in drugimi zasaditvami

grmovnicami,

grmovnicami,

mora pokrivati najmanj

drevjem in drugimi

drevjem in drugimi

70 % površine parka.

zasaditvami mora

zasaditvami mora

Za parkovne ureditve in

pokrivati najmanj 70

pokrivati najmanj 70

druge zasaditve se

% površine parka.

% površine parka.

uporabljajo le
avtohtone rastlinske
vrste.

Na teh površinah se
ohranja primarna
Z - ZD

/

/

namenska raba.
Dopustna je gradnja
protihrupnih zaščitnih
objektov.

Z - ZV

/

Raščen travni teren z
grmovnicami,
drevjem in drugimi
zasaditvami mora

/

pokrivati min. 70 %
površine območja
(EUP).

Velikost vrtičkov: od 50

Velikost vrtičkov: od

m2 do 250 m2.

50 m2 do 250 m2.

/

/

Na robovih območja
naj se ohranja ali
vzpostavi pas

Najmanj 15 %. Na

vegetacije, zelena
O

/

bariera, ki služi kot

/

vizualna zaščita, ki

parceli, namenjeni
gradnji, mora biti

/

min. 25 dreves/ha.

zmanjšuje vidno
izpostavljenost teh
območij.
A, A(BT),
A(SKk)

P- PC

/

/

A, A(BT), A(SKk) - nad
30 %

/

Na cestah, ki imajo

Na cestah, ki imajo

zagotovljene stranske

zagotovljene

zelenice (2 x 3 m), je

stranske zelenice (2

dopustno urediti

x 3 m), je dopustno

drevorede.

urediti drevorede.

A - Najmanj 30 %

/

/

/
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REZULTATI
Ugotovitve analize OPN

Ob ugotovitvi Simonetijeve (2016), da štiri mestne občine v procesu načrtovanja obravnavajo
tudi posamezna drevesa ter podrobno predpisujejo ravnanje z obstoječim drevjem in pogoje
saditve novega, smo preverili, kako izbrane občine obravnavajo zelene površine. Nobena od
občin ne obravnava posameznih dreves, razen Občina Škofja Loka (OPN Škofja Loka, 2014:
29. člen), saj drevesa v starem mestnem jedru predstavljajo del kulturne dediščine mesta. Bolj
konkretno pa občine opredeljujejo varovanje in skrb za drevorede znotraj mest. O posameznih
drevesih v OPN-jih imata zapisano samo občini Domžale in Vrhnika, kjer je za vsako rabo
prostora predvideno tudi določeno število zasajenih dreves. Vendar tudi tukaj prihaja do razlik.
Za eno od podrobnejših namenskih rab ima Občina Domžale na primer predpisani najmanj 2
drevesi/1000 m2, medtem ko ima Občina Vrhnika predpisana najmanj 4 drevesa/1000 m2. Do
razlik prihaja tudi pri nekaterih deležih zelenih površin pri posameznih rabah, razlike med
občinami so tudi do 25 %.
Občina Škofja Loka (OPN Škofja Loka, 2014: 112. člen) ima konkretno zapisano, da je v
OPPN-ju na območju predvidene stanovanjske gradnje potrebno urediti javne in poljavne
zelene površine v obsegu najmanj 25 % celotne površine OPPN-ja, medtem ko ima Občina
Postojna (OPN Postojna, 2010: 121. člen) zapisano le 15 %.
Ugotovili smo nekaj posebnosti in pomembnih določil, ki jih imajo občine zapisane v svojih
OPN-jih. Občina Domžale (OPN Domžale, 2013) se na primer zaveda problematike
pomanjkanja parkirnih mest, a ne dovoljuje izrabljanja zelenih površin za izgradnjo le-teh.
Zapisano je tudi, da je v ta namen potrebno načrtovati racionalno izrabo prostora z nadzemnimi
ali podzemnimi parkirnimi hišami. Podobno ima zapisano tudi Občina Mengeš (OPN Mengeš,
2013).
Občine Škofja Loka, Postojna, Vrhnika in Mengeš imajo zapisano, da je potrebno na parkiriščih
na vsakih pet PM-jev posaditi najmanj eno visokodebelno drevo. Občina Vrhnika ima dodatno
še zapisano, da mora biti to drevo visoko najmanj tri metre na štiri PM-je. V Občinah Škofja
Loka, Postojna in Mengeš je konkretno zapisano, da morajo biti parkirne ploščadi z več kot 10
PM-ji ozelenjene z zasaditvijo dreves po podrobnejših pogojih odloka občine za saditev (OPN
Škofja Loka, 2014; OPN Postojna, 2010; OPN Vrhnika, 2014; OPN Mengeš, 2013).
Samo pri OPN-ju Škofja Loka (2014) smo zasledili, da se na objektih z ravno streho na
območjih proizvodnih dejavnosti lahko uredi zeleno streho.
V OPN-ju Vrhnika (2014) imajo za kakovostno bivalno okolje opredeljene standarde za dobro
dostopne zelene površine, ki so oddaljene največ 500 metrov od stanovanj in ki predstavljajo
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18 m2 zelenih površin ali 15 m2 uporabnih zelenih površin na prebivalca. Občina ima sprejeto
tudi strategijo razvoja, a v njej ni zapisanega ničesar o zelenih površinah. Ima pa poleg občin
Škofja Loka in Domžale vzpostavljen koncept zelenega sistema in pripravljen UN. Občini
Mengeš in Postojna nimata pripravljenega UN-ja, niti vzpostavljenega zelenega sistema. V 17.
členu OPN Postojna (2010) in v 24. členu OPN Mengeš (2013) pa je zapisano, da se v
občinskem središču uredi oziroma nadgradi zeleni sistem in ohrani značilne mestne drevorede
ter posamezno drevje in vzpostavi sistem javnih odprtih površin mesta.
Pričakovano je bilo slabše stanje, kot se je izkazalo po opravljeni analizi, a med posameznimi
občinami se opazi razliko. Vsaka občina ima določene svoje deleže in količino zelenih površin,
zato ponekod prihaja do razlik. Samo dve od obravnavanih občin imata v OPN-jih konkretno
predpisano tudi število dreves na posameznem območju rabe prostora. Koncept zelenega
sistema imajo pripravljen tri občine, ena pa ga v OPN-ju samo omenja.
Ob vsem zapisanem je vprašljiva predvsem dejanska izvedba oziroma izvrševanje predpisov
v praksi. Na papirju je zapisano, v prakso pa običajno ni vse preneseno. Potrebno bi bilo
preverjati upoštevanje določil z zadostno inšpekcijsko službo in se maksimalno potruditi
oziroma spodbujati tudi pri izvrševanju zapisanega. Verjetno bi bilo kontrole mnogo več, če bi
bila v pristojnosti posamezne občine oziroma vsaj na medobčinskem ali regionalnem nivoju.
Vsekakor pa bi bilo potrebno kakšno stvar tudi bolj konkretizirati in postaviti bolj natančna
določila.
Čeprav imajo občine sprejete strategije razvoja, pa v njih običajno ni zapisanega nič o zelenih
površinah. Potrebe občin so po pripravi novih stavbnih zemljišč in širitvi gospodarskih con in
sedanja količina zelenih površin mogoče ne bo zadostovala temu povečanju. Glede na
ugotovitve te naloge ponekod že sedaj ne zadostujejo več, a se občine te problematike ne
zavedajo dovolj.
V teoriji se občine zavzemajo za trajnosten razvoj prostora z ohranjanjem oziroma izboljšanjem
kakovosti življenjskega okolja in zelenih površin v mestu, a se nam zdi, da se tega lotevajo
brez tehničnih podlag in izmerjenih rezultatov. Ni dovolj namreč samo predvideti nove zelene
površine in zasaditi vegetacijo na edini prosti parceli, ki je na razpolago. Ozelenjevati je
potrebno predvsem na mestih, kjer jih dokazano primanjkuje oziroma kjer vegetacija ne zmore
več dovolj ohladiti zraka, ker se tam pojavlja UTO.
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Vrednotenje rezultatov satelita MODIS

Izračune s satelitskimi podatki MODIS smo izvedli za 21 mest, o katerih je več napisano v
poglavju 4.2. Obravnavana mesta so: Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Kamnik,
Krško, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Litija, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Postojna,
Radovljica, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje in
Vrhnika.
6.2.1

Izračun urbanih toplotnih otokov - MODIS

Rezultati izračunane magnitude UTO-ja in razpona temperatur UTO-ja so prikazani v
preglednici 6.
Preglednica 6: Rezultati izračunov magnitude UTO-ja in razpona temperatur UTO-ja - MODIS.
Mesto

Razpon [°C]

Magnituda [°C]

Črnomelj

0,10

0,07

Domžale

0,20

0,12

Grosuplje

/

/

Ilirska Bistrica

0,10

0,07

Kamnik

0,20

0,11

Krško

0,10

0,09

Laško

0,20

0,14

Lenart v Slovenskih goricah

0,00

0,00

Litija

0,00

0,00

Ljutomer

0,00

0,00

Logatec

0,10

0,07

Mengeš

0,20

0,14

Postojna

0,00

0,00

Radovljica

0,00

0,00

Sevnica

0,10

0,06

Slovenska Bistrica

0,00

0,00

Slovenske Konjice

0,20

0,16

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 6
Mesto

Razpon [°C]

Magnituda [°C]

Škofja Loka

0,20

0,16

Trbovlje

0,10

0,06

Trebnje

0,10

0,07

Vrhnika

0,10

0,07

Grafikon 1 prikazuje magnitudo UTO-ja in razpon temperatur UTO-ja.
Grafikon 1: Magnituda UTO-ja in razpon temperatur UTO-ja - MODIS.

0,20

Razlike temperatur [°C]

0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Magnituda UTO

Razpon temperature UTO

Kar šest od obdelovanih 21 mest v UTO-ju ima vrednost magnitude UTO-ja in razpona
temperatur UTO-ja enako 0, kar pomeni, da na tem območju obstaja le ena vrednost
temperature. Razlika med največjo in najmanjšo magnitudo znaša 0,2 °C. Vrednosti razpona
znotraj UTO-ja znašajo 0–0,2 °C.
V preglednici 7 so prikazane izračunane srednje vrednosti temperatur znotraj UTO-jev in
srednje vrednosti temperatur v njihovi okolici ter razlike med njimi.
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Preglednica 7: Izračunane srednje vrednosti temperatur v UTO-ju in okolici ter razlike temperatur - MODIS.
Mesto

Srednja vrednost

Srednja vrednost

Razlika srednjih

temperatur v

temperatur

vrednosti

UTO-ju [°C]

okolice [°C]

temperatur [°C]

Črnomelj

21,1

20,7

0,4

Domžale

21,4

20,6

0,8

/

/

Grosuplje

/

Ilirska Bistrica

19,7

19,4

0,3

Kamnik

20,6

19,8

0,7

Krško

21,5

21,0

0,5

Laško

20,6

20,2

0,4

Lenart v Slo. goricah

20,7

20,5

0,2

Litija

20,3

20,1

0,2

Ljutomer

21,1

21,0

0,1

Logatec

18,9

18,6

0,3

Mengeš

21,1

20,6

0,4

Postojna

19,2

18,9

0,3

Radovljica

19,6

19,4

0,2

Sevnica

20,9

20,6

0,4

Slovenska Bistrica

20,7

20,4

0,3

Slovenske Konjice

20,6

20,2

0,5

Škofja Loka

20,6

20,1

0,6

Trbovlje

20,4

19,9

0,5

Trebnje

20,5

20,2

0,4

Vrhnika

20,2

19,8

0,4

Kamnik

20,6

19,8

0,7

Krško

21,5

21,0

0,5

Laško

20,6

20,2

0,4

Lenart v Slo. goricah

20,7

20,5

0,2

se nadaljuje …
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… nadaljevanje preglednice 7
Mesto

Srednja vrednost

Srednja vrednost

Razlika srednjih

temperatur v

temperatur

vrednosti

UTO-ju [°C]

okolice [°C]

temperatur [°C]

Litija

20,3

20,1

0,2

Ljutomer

21,1

21,0

0,1

Logatec

18,9

18,6

0,3

Mengeš

21,1

20,6

0,4

Postojna

19,2

18,9

0,3

Radovljica

19,6

19,4

0,2

Sevnica

20,9

20,6

0,4

Slovenska Bistrica

20,7

20,4

0,3

Slovenske Konjice

20,6

20,2

0,5

Škofja Loka

20,6

20,1

0,6

Trbovlje

20,4

19,9

0,5

Trebnje

20,5

20,2

0,4

Vrhnika

20,2

19,8

0,4

Razlike srednjih vrednosti temperatur v UTO-ju in okolici so dokaj majhne 0,1–0,8 °C.
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Izračun kazalnikov – delež površin - MODIS

6.2.2

Izračunali smo deleže posameznih površin znotraj UTO-ja kot razmerje med površino
posamezne dejanske rabe tal in površino UTO-ja. Deleži so predstavljeni v preglednici 8.

Preglednica 8: Deleži površin dejanskih rab tal - MODIS.
Delež UTO-ja v
Mesto

obravnavanem
urbanem
območju [%]

Delež zelenih

Delež gozdnih

Delež vodnih

Delež pozidanih

površin v UTO-

površin v UTO-

površin v UTO-

površin v UTO-ju

ju [%]

ju [%]

ju [%]

[%]

Črnomelj

37,34

47,37

0,67

3,68

48,28

Domžale

40,40

33,49

/

1,46

65,04

Grosuplje

/

/

/

/

/

Ilirska Bistrica

61,45

30,61

2,64

1,38

65,37

Kamnik

41,87

49,65

2,41

1,30

46,63

Krško

37,48

13,08

0,90

10,03

75,99

Laško

63,00

34,40

21,88

7,26

36,46

13,97

58,45

/

/

41,55

Litija

44,35

48,00

0,34

7,30

44,37

Ljutomer

65,55

30,92

0,70

0,73

67,65

Logatec

41,52

39,92

0,97

0,89

58,22

Mengeš

50,87

65,18

/

0,45

34,37

Postojna

26,54

57,87

/

/

42,13

Radovljica

47,29

49,54

0,94

/

49,52

Sevnica

47,44

10,08

0,05

15,43

74,45

Slovenska Bistrica

13,72

5,06

/

0,69

94,26

Slovenske Konjice

42,93

33,13

/

0,72

66,15

Škofja Loka

30,97

36,01

3,80

0,08

60,11

Trbovlje

45,79

12,51

24,01

0,15

63,33

Trebnje

33,88

49,43

1,84

2,07

46,66

Vrhnika

54,05

32,99

3,22

1,44

62,35

Lenart v Slo.
goricah
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Grafikon 2 prikazuje delež UTO-ja v obravnavanem urbanem območju.
Grafikon 2: Prikaz deležev UTO v obravnavanem urbanem območju - MODIS.
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50
40
30
20
10
0

Grafikon 3 prikazuje delež pozidanih in nepozidanih površin v UTO-ju.
Grafikon 3: Delež nepozidanih in pozidanih površin v urbanem toplotnem otoku - MODIS.
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Razmerje zelene: UHI površini [%]

Razmerje pozidano UHI površini [%]

Grosuplje po izračunih iz podatkov MODIS nima UTO-ja, zato smo ga izločili iz analiz in ostalih
izračunov v tem poglavju.
Znotraj UTO-ja je največji delež pozidanih površin, kar logično vpliva na njegov pojav.
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Največji delež površine mesta (65,6 %) zajema UTO v Ljutomeru, najmanjši pa v Slovenski
Bistrici (13,7 %), kar je zanimivo, saj je največji delež pozidanih površin ravno v Slovenski
Bistrici (94,3 %). Najmanjši delež pozidanih površin je v Mengšu (34,4 %), kar je občutno
premajhen delež pozidanih površin znotraj UTO-ja.
Delež vodnih površin znotraj UTO-ja je 0–15,4 %, a imajo le štiri mest več kot 7 % delež gozda
kar je, glede na celotno površino UTO-ja, majhen delež. Največji delež vodnih površin v
urbanem območju mesta je v Sevnici (15,4 %) in v Krškem (10,03 %).
Delež gozda znotraj UTO-ja je 0,1–24,0 %, a imata le dve mesti več kot 20 % delež gozda,
ostalih 18 mest ima manj kot 4 % delež, kar glede na celotno površino UTO-ja spet predstavlja
majhen delež. Večji delež gozda v UTO-ju je v Trbovljah (24,0 %) in v Laškem (21,9 %), kar je
kot delež v UTO občutno preveč. Najmanjši delež gozda v UTO-ju pa v Sevnici (0,1 %).
6.2.3

Analiza linearne povezanosti

V preglednici 9 so predstavljeni rezultati analize linearne povezanosti. Ker je delež gozdnih in
vodnih površin znotraj UTO-ja majhen (razen posameznih ekstremov), smo predvidevali, da
linearne povezanosti ne bo in da v nadaljevanju tudi vpliv posamezne rabe na magnitudo UTOja, razpon temperatur ali površino ne bo dobro izražen. To ne pomeni, da vodne in gozdne
površine v splošnem nimajo hladilnega učinka na ostale površine, ravno nasprotno, imajo ga,
a v tem primeru tako majhen delež v primerjavi s celotnim deležem UTO-ja ne bo pokazal
pričakovanega rezultata. V analizo smo tako poleg vseh posameznih rab dodali tudi delež
nepozidanih površin v UTO-ju, ki združuje deleže zelenih, gozdnih in vodnih površin v UTO-ju.
Preglednica 9: Rezultati linearne povezanosti.
Linearna povezanost

Korelacija

Magnituda UTO

Razpon UTO

Površina UTO

Pearsonov koeficient

0,118

0,134

-0,117

Stopnja stat. značilnosti

0,619

0,573

0,625

Pearsonov koeficient

0,241

0,252

0,178

Stopnja stat. značilnosti

0,306

0,283

0,453

Pearsonov koeficient

0,034

0,041

-0,219

Stopnja stat. značilnosti

0,886

0,863

0,353

Pearsonov koeficient

0,000

0,008

-0,123

Stopnja stat. značilnosti

1,000

0,974

0,605

Delež nepozidanih površin v UTO

Delež gozdnih površin v UTO

Delež vodnih površin v UTO

Delež zelenih površin v UTO

Glede na vrednosti Pearsonovega koeficienta R v preglednici 9 lahko zapišemo, da je med
spremenljivkami posamezne rabe tal in magnitudo UTO-ja, razponom temperatur ter površino
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neznatna in nizka povezanost, a te šibke povezanosti med pari spremenljivk pri obravnavani
stopnji tveganja 5 % niso statistično značilne.
6.2.4

Analiza variance in linearna regresija - MODIS

V nadaljevanju naloge smo preverili vpliv posameznih rab tal na magnitudo UTO-ja, razpon
temperatur in površino. Rezultati statistike F so prikazani v preglednici 10.
Preglednica 10: Rezultati analize variance - statistika F.
Vpliv faktorja na slučajno spremenljivko - statistika F

Magnituda UTO-ja

Razpon UTO-ja

Površina UTO-ja

Delež nepozidanih površin v UTO

0,256

0,330

0,248

Delež gozdnih površin v UTO

1,111

1,224

0,590

Delež vodnih površin v UTO

0,021

0,031

0,908

Delež zelenih površin v UTO

0,000

0,001

0,277

Vrednost Fkritična = 4,84 in smo jo odčitali s pomočjo tabele porazdelitve F. Za vrednosti, ki so
večje od Fkritična , lahko zavrnemo ničelno domnevo in potrdimo statistično značilen vpliv faktorja
na slučajno spremenljivko. Ker nobena vrednost F ni zadostila pogoju F

 Fkritična , lahko

zaključimo, da vplivi med pari spremenljivk pri obravnavani stopnji tveganja 5 % niso statistično
značilni.
Čeprav v prejšnjem koraku nismo ugotovili nobene statistično značilne linearne povezanosti
med pari spremenljivk, smo vseeno izračunali tudi vrednosti determinacijskih koeficientov R 2,
ki so prikazani v preglednici 11.
Preglednica 11: Vrednosti determinacijskih koeficientov - satelit MODIS.
Pojasnjenost

R2 - Magnituda UTO-ja

R2 - Razpon UTO-ja

R2 - Površina UTO-ja

Delež nepozidanih površin v UTO-ju

0,014

0,018

0,014

Delež gozdnih površin v UTO-ju

0,058

0,064

0,032

Delež vodnih površin v UTO-ju

0,001

0,002

0,048

Delež zelenih površin v UTO-ju

0,000

0,000

0,015

Z linearno regresijo smo dobili regresijsko funkcijo, ki opisuje, kakšen je vpliv deleža
nepozidanih oziroma zelenih površin v UTO-ju na magnitudo UTO-ja oziroma na razpon
temperatur. Regresijsko funkcijo skupaj z determinacijskim koeficientom za enake
spremenljivke smo predstavili grafično na spodnjih razsevnih diagramih, a so zgolj
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informativnega značaja, saj smo potrdili, da vplivi med pari spremenljivk pri obravnavani stopnji
tveganja 5 % niso statistično značilni.
Na prvem razsevnem diagramu (grafikon 4) je prikazan vpliv deleža zelenih površin v UTO-ju
na magnitudo UTO-ja, na drugem diagramu (grafikon 5) pa vpliv deleža zelenih površin v UTOju na razpon temperatur UTO-ja,
Grafikon 4: Razsevni diagram magnitude UTO-ja glede na delež zelenih površin - MODIS.
Grafikon 5: Razsevni diagram razpona temperatur UTO-ja glede na delež zelenih površin - MODIS.
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Na tretjem razsevnem diagramu (grafikon 6) je prikazan vpliv deleža nepozidanih površin v
UTO-ju na magnitudo UTO-ja in na četrtem (grafikon 7) vpliv deleža nepozidanih površin v
UTO-ju na razpon temperatur UTO-ja.
Grafikon 6: Razsevni diagram magnitude UTO-ja glede na delež nepozidanih površin - MODIS.
Grafikon 7: Razsevni diagram razpona temperatur UTO-ja glede na delež nepozidanih površin - MODIS.
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Iz danih rezultatov bi torej lahko povzeli, da različne rabe tal ne vplivajo na vrednost magnitude
UTO-ja, razpona temperatur ali velikost statistično značilno. Tudi povezanost med pari
spremenljivk je neznatna oziroma nizka, niti ni statistično značilna pri obravnavani stopnji
tveganja 5 %. Verjetno je razlog za neznatno odvisnost in povezanost poleg razlogov, naštetih
v naslednjem poglavju, tudi v skromni prostorski ločljivosti uporabljenih podatkov.
6.3

Vrednotenje rezultatov satelita Landsat 8

Izračune s podatki Landsat 8 smo izvedli za 13 mest, o katerih je več napisano v poglavju 4.2.
Obravnavana mesta so: Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Laško, Lenart v Slovenskih
goricah, Litija, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Postojna, Škofja Loka in Vrhnika.
6.3.1

Izračun urbanih toplotnih otokov – Landsat 8

Iz določenih UTO-jev smo najprej izračunali magnitudo UTO-ja in razpon temperatur. Rezultati
so prikazani v preglednici 12.

Preglednica 12: Rezultati izračunov magnitude UTO-ja in razpona temperatur - Landsat 8.
Mesto

Razpon [°C]

Magnituda [°C]

Črnomelj

4,78

3,93

Domžale

7,10

6,10

Grosuplje

4,31

3,56

Kamnik

6,36

5,18

Laško

4,94

3,97

Lenart v Slovenskih goricah

3,48

2,40

Litija

3,76

2,86

Ljutomer

4,29

3,09

Logatec

5,17

3,97

Mengeš

4,90

3,89

Postojna

8,46

7,22

Škofja Loka

5,92

4,61

Vrhnika

4,19

3,15

Rezultate iz preglednice smo predstavili tudi na grafikonu 8.
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Grafikon 8: Magnituda UTO-ja in razpon temperatur - Landsat 8.
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Vrednosti magnitude temperatur za izračunane UTO-je znašajo 2,4 °C–7,2 °C. Vrednosti
razpona temperatur znotraj UTO-jev znašajo 3,5 °C–8,5 °C.
Najmanjšo magnitudo temperature (2,4 °C) ima UTO v Lenartu v Slovenskih goricah, ki ima
ravno tako tudi najmanjši razpon temperatur (3,5 °C). Največjo magnitudo temperature (7,2
°C) ima UTO v Postojni, ki ima ravno tako tudi največji razpon temperatur (8,5 °C).

V preglednici 13 so prikazane izračunane srednje vrednosti temperatur znotraj UTO-jev in
srednje vrednosti temperatur v njihovi okolici ter razlike med njimi.
Preglednica 13: Izračunane srednje vrednosti temperatur in razlike v UTO in okolici - Landsat 8.
Srednja

Srednja

Razlika

Srednja

srednjih

vrednost

vrednost

temperatur v

temperatur

UTO-ju [°C]

okolice [°C]

Črnomelj

33,2

29,3

3,9

Domžale

31,3

27,6

Grosuplje

32,4

Kamnik

Srednja

Razlika
srednjih

vrednost

vrednost

temperatur v

temperatur

UTO-ju [°C]

okolice [°C]

Ljutomer

33,0

28,7

4,3

3,8

Logatec

31,8

27,9

3,9

29,1

3,3

Mengeš

31,6

27,6

3,9

31,1

26,8

4,3

Postojna

32,3

28,1

4,2

Laško

31,4

27,8

3,6

32,0

27,8

4,2

Lenart

31,5

27,6

3,9

31,2

27,7

3,5

Litija

32,2

28,4

3,9

Mesto

vrednosti

Mesto

temperatur
[°C]

Škofja
Loka
Vrhnika

vrednosti
temperatur
[°C]
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Razlike srednjih vrednosti temperatur v UTO-ju in okolici so 3,3 °C–4,3 °C. Glede na podatke
satelita MODIS je razlika opazna, a je razlog tudi v tem, da podatki niso istovrstni.
6.3.2

Izračun kazalnikov – delež površin – Landsat 8

Izračunali smo deleže posameznih površin v UTO-ju znotraj urbanega dela obravnavanih mest
kot razmerje med površino posamezne dejanske rabe tal in površino UTO-ja ter jih predstavili
v preglednici 14.
Preglednica 14: Deleži površin dejanskih rab tal znotraj urbanega dela mest - Landsat 8.
Delež UTO-ja v
Mesto

Delež zelenih

Delež gozdnih

Delež vodnih

Delež pozidanih

obravnavanem

površin v

površin v UTO-ju

površin v UTO-ju

površin v UTO-ju

urbanem območju [%]

UTO-ju [%]

[%]

[%]

[%]

Črnomelj

40,98

31,27

0,01

0,00

68,74

Domžale

34,77

7,16

0,05

0,14

92,64

Grosuplje

34,50

12,10

0,00

0,53

87,36

Kamnik

38,20

8,09

0,29

0,15

91,46

Laško

46,20

42,17

2,32

1,05

54,45

45,66

3,57

0,00

0,14

96,25

Logatec

36,71

10,26

0,43

0,13

89,17

Litija

34,53

23,31

0,25

0,38

76,05

Ljutomer

37,73

24,34

0,29

0,06

75,26

Mengeš

45,74

22,16

0,00

0,35

77,47

Postojna

35,70

7,34

0,36

0,00

92,30

Škofja Loka

31,88

11,00

0,01

0,25

88,72

Vrhnika

38,92

11,84

0,04

0,56

87,54

Lenart v
Slo.goricah
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Grafikon 9 predstavlja delež UTO-ja v obravnavanem urbanem območju.
Grafikon 9: Prikaz deležev UTO-ja v obravnavanem urbanem območju - Landsat 8.
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Deleži rab v UTO-ju so predstavljeni tudi grafično. Grafikon 10 prikazuje delež pozidanih in
nepozidanih površin v UTO-ju.

Delež pozidanih in nepozidanih površin

Grafikon 10: Delež pozidanih in nepozidanih površin v UTO-ju - Landsat 8.
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Največji delež UTO-ja v obravnavanem urbanem območju je v Laškem (46,2 %), najmanjši pa
v Škofji Loki (31,9 %).
V preglednici 14 lahko vidimo, da je delež vodnih površin znotraj UTO-jev minimalen, 0–1,1
%, kar glede na celotno površino UTO-ja predstavlja zelo majhen delež. A je logično, saj vodne
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površine ne bi smele predstavljati večjega dela UTO-ja. Največji delež vodnih površin znotraj
UTO-ja je v Laškem (1,1 %).
Delež gozda znotraj UTO-ja je 0–2,3 %, kar se nam zdi ravno tako majhen delež, glede na
celotno površino UTO-ja. Največji delež gozda znotraj UTO-ja je v Laškem (2,3 %), ostali so
pod 0,4 %. Vodne in gozdne površine že samo zaradi svojega majhnega deleža glede na
celotno površino UTO-ja ne morejo veliko vplivati na celoten UTO, zato smo jih šteli skupaj z
zelenimi površinami in jih ne obravnavamo posebej. To ne pomeni, da vodne in gozdne
površine v splošnem nimajo hladilnega učinka na ostale površine, a v tem primeru tako majhen
delež v primerjavi s celotnim območjem UTO-ja ne bo pokazal pričakovanega rezultata.
Znotraj UTO-ja je največji delež pozidanih površin (54,45–92,6 %), kar logično vpliva na pojav
UTO-ja. Največji delež pozidanih površin znotraj UTO-ja je v Lenartu v Slovenskih goricah
(96,3 %), najmanjši pa v Laškem (54,5 %). Kar 12 mest ima delež pozidanih površin znotraj
UTO-ja nad 69 %, a bi deleži lahko bili še večji.
6.3.3

Analiza linearne povezanosti

V preglednici 15 so predstavljeni rezultati linearne povezanosti. Ker je delež gozdnih in vodnih
površin znotraj UTO-ja majhen, smo predvidevali, da linearne povezanosti ne bo in da v
nadaljevanju tudi vpliv posamezne rabe na magnitudo UTO-ja, razpon temperatur ali površino
ne bo dobro izražen. V analizo smo tako poleg vseh posameznih rab dodali tudi delež
nepozidanih površin v UTO-ju, ki združuje deleže zelenih, gozdnih in vodnih površin v UTO-ju.
Preglednica 15: Rezultati linearne povezanosti.

Linearna povezanost

Magnituda

Razpon

Površina

UTO-ja

UTO-ja

UTO-ja

Pearsonov koeficient

-0,620

-0,638

-0,504

Stopnja stat. značilnosti

0,042

0,035

0,114

Pearsonov koeficient

0,192

0,247

-0,267

Stopnja stat. značilnosti

0,571

0,465

0,427

Pearsonov koeficient

-0,535

-0,560

-0,149

Stopnja stat. značilnosti

0,090

0,073

0,662

Pearsonov koeficient

-0,620

-0,638

-0,504

Stopnja stat. značilnosti

0,042

0,035

0,114

Korelacija

Delež nepozidanih površin v UTO-ju

Delež gozdnih površin v UTO-ju

Delež vodnih površin v UTO-ju

Delež zelenih površin v UTO-ju
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Ugotovili smo, da lahko s stopnjo značilnosti manjšo od 5 % trdimo, da sta spremenljivki
magnituda UTO-ja in delež nepozidanih površin v UTO-ju ter spremenljivki magnituda UTO-ja
in delež zelenih površin v UTO-ju linearno povezani. Korelacija, izražena s Pearsonovim
koeficientom, med magnitudo UTO-ja in deležem nepozidanih površin v UTO-ju, znaša -0,62,
enako tudi med magnitudo UTO-ja in deležem zelenih površin v UTO-ju -0,62, kar pomeni, da
med paroma spremenljivk obstaja negativna srednja (zmerna) povezanost.
S stopnjo značilnosti manjšo od 5 % lahko tudi trdimo, da sta spremenljivki razpon temperatur
UTO-ja in delež nepozidanih površin v UTO-ju ter spremenljivki razpon temperatur UTO-ja in
delež zelenih površin v UTO-ju linearno povezani. Korelacija, izražena s Pearsonovim
koeficientom, med razponom temperatur UTO-ja in deležem nepozidanih površin v UTO-ju,
znaša -0,64, enako tudi med razponom temperatur UTO-ja in deležem zelenih površin v UTOju -0,64, kar pomeni, da tudi med tema paroma spremenljivk obstaja negativna srednja
(zmerna) povezanost.
Ostale povezanosti med pari spremenljivk pri obravnavani stopnji tveganja 5 % niso statistično
značilne. Zanimivo je, da v nobenem primeru ni bila ugotovljena statistično značilna
povezanost med posamezno rabo tal in površino UTO-ja pri stopnji tveganja 5 %. Največjo
stopnjo povezanosti (0,5) glede na površino UTO-ja smo sicer dobili med površino UTO-ja in
deležem nepozidanih površin ter površino UTO-ja in deležem zelenih površin, vendar je
stopnja statistične značilnosti tukaj večja od 10 %.
6.3.4

Analiza variance in linearna regresija - Landsat 8

V nadaljevanju naloge smo preverili vpliv posameznih rab tal na magnitudo UTO-ja, razpon
temperatur in površino. Predvsem smo se osredotočili na vpliv nepozidanih in zelenih površin,
kjer smo prej že potrdili, da obstaja povezanost med njimi in magnitudo UTO-ja ter razponom
temperatur UTO-ja, čeprav smo poleg tega preverili tudi vpliv gozdnih in vodnih površin.
Rezultati so prikazani v preglednici 16.
Preglednica 16: Rezultati analize variance - statistika F.
Vpliv faktorja na slučajno spremenljivko – statistika F

Magnituda UTO-ja

Razpon UTO-ja

Površina UTO-ja

Delež nepozidanih površin v UTO-ju

5,635

6,179

3,064

Delež gozdnih površin v UTO-ju

0,345

0,582

0,693

Delež vodnih površin v UTO-ju

3,602

4,114

0,204

Delež zelenih površin v UTO-ju

5,635

6,179

3,064
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Vrednost Fkritična = 4,84 in smo jo odčitali s pomočjo tabele porazdelitve F. Za vrednosti, ki so
večje od Fkritična , lahko zavrnemo ničelno domnevo in potrdimo statistično značilen vpliv faktorja
na slučajno spremenljivko. Vrednost F  Fkritična je bila v primeru vpliva nepozidanih in zelenih
površin na magnitudo UTO-ja in razpon temperatur. Potrdimo lahko, da delež nepozidanih in
zelenih površin v UTO-ju pri stopnji tveganja 5 % statistično značilno vpliva na magnitudo UTOja in razpon temperatur UTO-ja. Ostali vplivi med pari spremenljivk pri obravnavani stopnji
tveganja 5 % niso statistično značilni.
Ker smo v prejšnjem koraku ugotovili statistično značilno linearno povezanost med magnitudo
UTO-ja oziroma razponom temperatur UTO-ja in deležem nepozidanih površin v UTO-ju ter
med magnitudo UTO-ja oziroma razponom temperatur in deležem zelenih površin v UTO-ju,
smo se tukaj osredotočili le na te spremenljivke.
Vrednosti determinacijskih koeficientov R2, so prikazane v preglednici 17.
Preglednica 17: Vrednosti determinacijskih koeficientov - satelit Landsat 8.
Pojasnjenost

R2 - Magnituda UTO-ja

R2 - Razpon UTO-ja

R2 - Površina UTO-ja

Delež nepozidanih površin v UTO-ju

0,385

0,407

0,254

Delež gozdnih površin v UTO-ju

0,037

0,061

0,071

Delež vodnih površin v UTO-ju

0,286

0,314

0,022

Delež zelenih površin v UTO-ju

0,369

0,391

0,242

S spreminjanjem deleža nepozidanih površin je pojasnjenih 38,5 % variance magnitude UTOja in 40,7 % variance razpona temperatur UTO-ja. S spreminjanjem deleža zelenih površin je
pojasnjenih 36,9 % variance magnitude UTO-ja in 39,1 % variance razpona temperatur UTOja.
Z linearno regresijo smo dobili regresijsko funkcijo, ki opisuje, kakšen je vpliv deleža
nepozidanih oziroma zelenih površin v UTO-ju na magnitudo UTO-ja oziroma na razpon
temperatur v UTO-ju. Regresijsko funkcijo skupaj z determinacijskim koeficientom smo
predstavili grafično na spodnjih razsevnih diagramih.
Na prvem razsevnem diagramu (grafikon 11) je prikazan vpliv deleža nepozidanih površin v
UTO-ju na magnitudo UTO-ja. Vidimo lahko, da premica pada, kar pomeni, da sta
spremenljivki obratno sorazmerni. To pomeni, da se s povečevanjem deleža nepozidanih
površin magnituda UTO-ja zmanjšuje.
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Grafikon 11: Razsevni diagram magnitude UTO-ja glede na delež nepozidanih površin - Landsat 8.

8,00

Magnituda UTO [°C]

7,00
6,00
y = -10,172x + 5,9239
R² = 0,385

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Delež nepozidanih površin v UTO

Na drugem razsevnem diagramu (grafikon 12) je prikazan vpliv deleža nepozidanih površin v
UTO-ju na razpon temperatur UTO-ja. Tudi tukaj vidimo, da premica pada, kar pomeni, da sta
spremenljivki obratno sorazmerni. To pomeni, da se s povečevanjem deleža nepozidanih
površin razpon temperatur UTO zmanjšuje.
Grafikon 12: Razsevni diagram razpona temperatur UTO glede na delež nepozidanih površin - Landsat 8.
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Na tretjem razsevnem diagramu (grafikon 13) je prikazan vpliv deleža zelenih površin v UTOju na magnitudo UTO-ja. Vidimo lahko, da premica pada, kar pomeni, da sta spremenljivki
obratno sorazmerni. To pomeni, da se s povečevanjem deleža zelenih površin magnituda
UTO-ja zmanjšuje.
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Grafikon 13: Razsevni diagram magnitude UTO-ja glede na delež zelenih površin - Landsat 8.
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Na četrtem razsevnem diagramu (grafikon 14) je prikazan vpliv deleža zelenih površin v UTOju na razpon temperatur UTO-ja. Tudi tukaj vidimo, da premica pada, kar pomeni, da sta
spremenljivki obratno sorazmerni. To pomeni, da se s povečevanjem deleža zelenih površin
razpon temperatur UTO zmanjšuje.
Grafikon 14: Razsevni diagram razpona temperatur UTO glede na delež zelenih površin - Landsat 8.
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6.4

Kartografski prikaz rezultatov

V prilogah so predstavljeni kartografski prikazi izračuna UTO-ja za podatke MODIS in Landsat
8.
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Primerjava rezultatov satelitov MODIS in Landsat 8

Rezultate satelitov MODIS in Landsat 8 težko primerjamo med seboj, saj smo analizirali
časovno različne podatke. Pri prvih podatkih gre za modelirano povprečje desetih let (2005–
2014), pri drugih pa za en vročinski dan julija 2017. Tudi lokacijsko gledano UTO iz podatkov
MODIS ne pade vedno na isto območje kot UTO iz podatkov Landsat 8, kar je logično, saj
imamo neusklajeno časovno komponento, hkrati pa je možno tudi spreminjanje pozidanih
površin. Rezultati iz podatkov satelita Landsat 8 so tako vedno večji in drugačni (lokacijsko in
velikostno). Zaradi MODIS-ovega zajema daljšega časovnega obdobja oziroma povprečja so
vplivi različnih dejavnikov na posamezne dni, kakršno je bilo zajeto pri podatkih Landsat 8,
zabrisani. Na posamezen dan lahko močno vplivajo različne spremenljivke (veter, padavine,
temperature …).
Poleg časovne in lokacijske neusklajenosti podatkov pa imajo podatki MODIS in Landsat 8
tudi različne prostorske ločljivosti podatkov. Uporabljeni podatki satelita Landsat 8 so
natančnejši, bolj aktualni, z njimi lahko natančno določimo lokacijo UTO-ja.
Za izračune smo uporabili modelirane satelitske podatke MODIS (250-metrska prostorska
ločljivost) in Landsat 8 (100 m prostorska ločljivost, prevzorčena na 30 m). Z uporabo podatkov
satelita MODIS smo izračunali UTO za 20 mest, z uporabo podatkov satelita Landsat 8 pa za
13 mest.
S podatki MODIS smo dobili nezadovoljive rezultate izračunanih magnitud in razponov
temperatur UTO-ja, s katerimi se ni dalo izvajati nadaljnjih analiz. Razlog, da se znotraj
obravnavanih UTO-jev pojavljajo do največ tri različne vrednosti temperatur, je v majhnem
deležu pikslov na posnetku. Kar šest mest ima vrednost magnitude UTO-ja in razpona
temperatur enako 0, kar pomeni, da na območju UTO-ja obstaja le ena vrednost temperature.
Razlika med največjo in najmanjšo magnitudo znaša 0,16 °C, največja vrednost razpona
znotraj UTO-ja pa 0,20 °C.
Nasprotno pa so pri Landsat 8 vrednosti magnitude temperatur za izračunane UTO-je 2,4–7,2
°C, vrednosti razpona temperatur znotraj UTO-ja pa 3,5 °C–8,5 °C. Največjo magnitudo (7,2
°C) ima UTO v Postojni, ki ima ravno tako tudi največji razpon temperatur (8,5 °C). Najmanjši
delež UTO-ja je v Škofji Loki (31,9 %). Največji delež pozidanih površin znotraj UTO-ja pa v
Lenartu v Slovenskih goricah (96,3 %). Ugotovili smo, da je največji delež UTO-ja v Laškem
(46,2 %), čeprav je tam tudi najmanjši delež pozidanih površin znotraj UTO-ja (54,5 %). Na
pojav UTO-ja sicer vpliva več dejavnikov, a bi bilo potrebno dobro razmisliti, zakaj je kljub
najmanjšemu deležu pozidanih površin znotraj UTO-ja le-ta največji.
V povprečju po podatkih MODIS UTO-ji zajemajo kar 42 % obravnavanega urbanega območja,
po podatkih Landsat 8 pa skoraj 39 %. Znotraj teh območij je razen posameznih ekstremov
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glede na ostala obravnavana mesta majhen delež gozdnih in vodnih površin. S podatki MODIS
v Grosuplju nismo ugotovili pojava UTO-ja, medtem ko s podatki Landsat 8 smo.
Izkazalo se je, da so za določevanje UTO-ja v majhnih mestih primernejši natančnejši satelitski
podatki, v našem primeru podatki Landsat 8. S statističnimi analizami smo dokazali, da s
podatki MODIS med spremenljivkami posamezne rabe tal in magnitudo UTO-ja, razponom
temperatur ali površino ni statistično značilne povezanosti. Dokazali smo tudi, da med pari
spremenljivk ni niti statistično značilnega vpliva. Glede na te ugotovitve je za obravnavo UTO
znotraj majhnih mest bolje vzeti druge podatke.
Obratno pa smo s podatki Landsat 8 dokazali, da med spremenljivkama magnituda UTO-ja in
deležem zelenih oziroma nepozidanih površin v UTO-ju ter razponom temperatur UTO-ja in
deležem zelenih oziroma nepozidanih površin v UTO-ju obstaja negativna zmerna povezanost.
Potrdili smo tudi, da obstaja statistično značilen vpliv med temi pari spremenljivk. Zaključili smo
z ugotovitvijo, da je s spreminjanjem deleža nepozidanih površin pojasnjenih 38,5 % variance
magnitude UTO-ja in 40,7 % variance razpona temperatur UTO-ja. S spreminjanjem deleža
zelenih površin pa je pojasnjenih 36,9 % variance magnitude UTO-ja in 39,1 % variance
razpona temperatur UTO-ja.
Po vizualni analizi kart UTO-jev ugotavljamo, da se najvišje vrednosti temperatur znotraj UTOjev pojavljajo na območjih goste strukture pozidave, na območjih večjih objektov, kot so na
primer nakupovalna središča ali proizvodna dejavnost. Na kartah iz podatkov satelita MODIS
se del UTO-jev razširja široko na kmetijska zemljišča, gozdne in vodne površine, oziroma se
najvišje temperature pojavljajo ravno na teh območjih, do česar smo kritični. Na kartah s
podatki satelita Landsat 8 so toplejša območja bolje izražena.

6.6

Omejitve študije in nadaljnja raziskovanja

Ob pisanju magistrske naloge so se pokazale različne omejitve, hkrati pa se je odprlo še nekaj
drugih vprašanj, ki so lahko ideja za nadaljnje raziskave.
Čeprav je metoda ene standardne deviacije, ki smo jo uporabili tudi mi, splošno uporabljena
metoda v raziskavah, na primer Zhang (2008), Rajasekar (2009), Schwarz (2011) in drugi, pa
smo do nje lahko kritični. Obstaja več različnih metod za določanje UTO-ja, nekatere so bolj
primerne, druge manj, a tiste prave, ki bi nadomestila vse ostale, ni. Slabost metode ene
standardne deviacije je, da metoda sama po sebi teži k temu, da v izbranem urbanem območju
poiščemo toplejši del, ki ga potem imenujemo UTO. Glede na dobljene rezultate se je izkazalo,
da bi takšno območje morali še dodatno ovrednotiti, preden bi ga lahko poimenovali UTO.

54

Primožič, E. 2018. Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Potrebno bi bilo dodati še:


vizualni pregled z izločitvijo vseh območij, ki ležijo izven urbanega območja mesta,



omejiti najmanjšo velikost UTO-ja in izločiti vsa manjša izračunana območja,



določiti najmanjšo vrednost razpona temperature in magnitude, pri kateri že lahko
govorimo o UTO in izločiti vsa izračunana območja z nižjo vrednostjo razpona
temperature ali magnitude.

Pomanjkljivost metode ene standardne deviacije je, da ne upošteva temperatur okolice
oziroma razlik med temperaturami v urbanem območju in ruralni okolici, s čimer bi izračunana
območja UTO-ja lahko ovrednotili na podlagi zadostne temperaturne razlike. S tem bi se tudi
kar se da dobro približali metodi, pri kateri se primerja temperature istovrstne rabe tal znotraj
urbanega območja s tistimi v ruralni okolici.
Na vpliv in povezanost posamezne rabe tal glede na magnitudo UTO-ja, razpon temperatur ali
površino lahko poleg slabše prostorske ločljivosti satelitskih podatkov vplivajo tudi druge
spremenljivke, kot na primer: relief, oblika mesta, razporeditev površin, razporeditev
pozidanosti in objektov, zapiranje hladilnega učinka zelenih površin z velikimi objekti v
prostoru, veter, nadmorska višina, albedo tal ipd. Vsako mesto je specifično, zato bi bilo pri
določevanju UTO-jev in vplivu rabe tal nanje potrebno upoštevati tudi kakšno od teh specifik.
V magistrski nalogi smo izračunali deleže posamezne rabe tal le znotraj UTO-ja, smiselno bi
bilo deleže izračunati tudi v njegovi okolici (približno 300–500 metrov), saj tudi te zelene
površine vplivajo na UTO oziroma hladijo mesto samo. Po naših izračunih je v tej vplivni okolici
več zelenih in manj pozidanih površin. Hkrati pa bi bilo potrebno tudi v vplivni okolici poskrbeti
za ohranjanje oziroma povečevanje zelenih površin.
Glede na to, da lahko tip pozidave zelo vpliva tudi na prezračenost mest in širjenje hladilnega
učinka gozda oziroma zelenih površin, bi morala mesta pri načrtovanju novih površin
upoštevati tudi to.
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SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK

Vsa mesta so po naravi evolucijska, vedno preoblikovana in nikoli popolna. Prostorski
načrtovalci so že začeli razmišljati o mestih kot zapletenih bioloških in naravnih sistemih, ki so
podobni samozadostnim živim organizmom. V prihodnosti bodo morala mesta poskrbeti sama
zase, za uresničitev tega cilja pa je in bo potreben prispevek različnih strok (Lehmann, 2014).
UTO ni samo trenuten dejavnik v okolju, temveč je posledica preteklosti, s katero se bomo
morali soočati tudi v prihodnosti, saj mestna infrastruktura marsikje še ni prilagojena na ta
pojav. Hkrati je potrebno delovati tudi proaktivno v smeri ozaveščanja prebivalstva. Z razlogom
smo lahko namreč zaskrbljeni, saj bo povečevanje števila UTO-jev v mestih brez primernih
ukrepov za njihovo preprečevanje zagotovo prispevalo k slabšanju kakovosti življenjskega
okolja in s tem tudi življenja nasploh. Pri urejanju mest je zato treba načrtovati tudi ukrepe za
zmanjševanje UTO-ja (Žibret, 2014).
Z izdelano raziskavo smo določili UTO za majhna mesta v Sloveniji ter ugotovili, v kolikšni meri
nanje vplivajo zelene oziroma nepozidane površine v mestih. S pregledom prostorskih načrtov
obravnavanih mest smo preverili tudi politiko mest glede povečanja odpornosti na podnebne
spremembe.
V pregledanih OPN-jih in strategijah občin v povezavi z zelenimi površinami na primeru petih
občin smo ugotovili, da čeprav imajo občine sprejete strategije razvoja, je o zelenih površinah
napisanega zelo malo oziroma ni dovolj podrobno, kar seveda ne ustreza sedanjemu času in
razvoju mest. Nikjer ni zapisanega nič o UTO-ju oziroma o vplivu zelenih površin na
temperature v mestih. Glede na sedanje stanje in napoved za prihodnost bi morale občine
začeti govoriti tudi o tem. Ugotovili smo, da si vsaka občina določi svoje deleže in količino
zelenih površin, zato med njimi prihaja do razlik. Dve od petih občin imata v OPN-jih konkretno
predpisano tudi število dreves na posameznem območju rabe prostora. Koncept zelenega
sistema imajo pripravljen tri občine, dve pa ga v OPN-jih samo omenjata. V teoriji se občine
zavzemajo za trajnosten razvoj prostora z ohranjanjem oziroma izboljšanjem kakovosti
življenjskega okolja in zelenih površin v mestu, a se zdi, da se tega lotevajo brez ustreznih
strokovnih (tudi tehničnih) podlag. Ob vsem zapisanem pa je vprašljiva tudi dejanska izvedba
oziroma izvrševanje predpisov v praksi. Potrebno je zagotavljati upoštevanje določil že ob
izdajanju gradbenih in drugih dovoljenj za posege v prostor ter jih nato tudi preverjati s pomočjo
ustreznih nadzornih služb na terenu. Vsekakor pa je treba s pomočjo državnih spodbud (tako
normativnih kot strokovnih in finančnih) zagotoviti enotno obravnavanje UTO-ja v vseh
slovenskih občinah.
Pri izračunu UTO-ja se je izkazalo, da so za določevanje UTO-ja v majhnih mestih primernejši
natančnejši satelitski podatki, v našem primeru podatki Landsat 8. S statističnimi analizami
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smo dokazali, da s podatki MODIS med spremenljivkami posamezne rabe tal in magnitudo
UTO-ja, razponom temperatur ali površino ni statistično značilne povezanosti med pari
spremenljivk. Dokazali smo tudi, da med pari spremenljivk ni niti statistično značilnega vpliva.
Obratno pa smo s podatki Landsat 8 dokazali, da med spremenljivkama magnituda UTO-ja in
deležem zelenih oziroma nepozidanih površin v UTO-ju ter razponom temperatur UTO-ja in
deležem zelenih oziroma nepozidanih površin v UTO-ju obstaja negativna zmerna povezanost.
Potrdili smo tudi, da obstaja statistično značilen vpliv med temi pari spremenljivk.
Glede na dobljene rezultate vsekakor predlagamo, da se v primeru določevanja na primeru
manjših mest in določevanja vplivov različnih rab površin uporabijo satelitski podatki s
čimboljšo prostorsko ločljivostjo. Ob dejstvu, da so Landsatovi podatki prosto dostopni,
brezplačni, da je njihova prostorska ločljivost v primerjavi s podatki MODIS precej boljša,
ocenjujemo, da je za primere tovrstnih analiz in obdelav podatkov mnogo primernejša izbira.
Analiziranje vpliva rabe površin tal na magnitudo UTO-ja, razpon temperatur oziroma površino,
kjer piksel v naravi pokriva območje cca 250 metrov krat 250 metrov, kot je to v primeru
podatkov MODIS, je v majhnih mestih že v samem začetku vprašljiv. Na tako velikem območju
se lahko pojavljajo različne rabe površin, rastrska celica na tem območju pa ima lahko samo
eno vrednost.
Slabost satelitskih podatkov MODIS, ki smo jih uporabili, je tudi ta, da podatki niso ažurni
oziroma je zajeto povprečje desetih let. Rezultati tako niso nujno aktualni, saj se v takem
časovnem obdobju v mestu lahko spremeni tudi delež in struktura grajenih površin, ki lahko
bistveno vpliva na temperature oziroma na pojav novih.
Ugotovili smo tudi, da ne obstaja samo ena metoda določevanja, temveč več različnih, pri
čemer lahko vsak uporabi svojo. Ob tem je tudi velika možnost manipulacije rezultatov, saj
lahko posameznik opredeli svojo metodo za izračun, ki bo pokazala točno take rezultate, kot
si jih sam želi. Manipulacija rezultatov je možna tudi pri določevanju vpliva posamezne rabe
tal na posamezen kazalnik UTO-ja, kjer se za statističen izračun vpliva in povezanosti vzame
samo mesta, ki potrdijo vpliv in dobro povezanost, ostala slaba mesta pa se izključi iz izračuna.
Na pojav UTO-ja vpliva več različnih spremenljivk; na vsako mesto svoje spremenljivke, ki jim
je kljub zavedanju, da obstajajo in vplivajo, ta vpliv včasih zelo težko dokazati, jim določiti
vrednost in jih izključiti oziroma zanemariti. Učinek UTO-ja se lahko zmanjša s primernimi
ukrepi, kot so na primer: povečanje zelenih in vodnih površin, omogočen dotok svežega zraka
iz obrobja mesta, usmerjanje poselitve, urejanje prometa, gradnja podzemnih garaž ipd.
V sklopu magistrske naloge so bile postavljene tudi tri hipoteze. S prvo hipotezo smo
predpostavili, da je tudi v majhnih mestih prisoten pojav UTO-ja. Hipotezo lahko potrdimo, saj
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smo določili UTO v prav vseh analiziranih mestih (13) s podatki Landsat in v 20 mestih od 21
obdelovanih s podatki MODIS.
Drugo hipotezo, s katero smo predpostavili, da z uporabo satelitskih posnetkov z 250-metrsko
prostorsko ločljivostjo lahko določimo UTO v malih mestih, lahko sicer potrdimo, saj smo UTO
določili s podatki MODIS, a gre za majhne razlike v temperaturah med območjem UTO in
okolico, zaradi česar je vprašljiva uporabnost rezultatov. Prav zaradi tega smo določili tudi
UTO s podatki Landsat.
Kljub določenim UTO-jem pa pri satelitu MODIS nismo dobili nobene statistično značilne
povezanosti z zelenimi in nepozidanimi površinami oziroma vpliva zelenih in nepozidanih
površin na kazalnike UTO-ja, kar je povezano z delno zavrnitvijo druge hipoteze. Delno lahko
potrdimo tudi tretjo hipotezo, kjer smo predpostavili, da zelene in nepozidane površine vplivajo
na velikost in intenziteto UTO-ja. Statistično značilno povezanost in vpliv smo s podatki satelita
Landsat 8 dobili, a samo za magnitudo UTO-ja in razpon temperatur, ne pa za površino. S
podatki satelita MODIS nismo dobili statistično značilne povezanosti in vpliva.
Karta UTO-ja v mestu bi lahko bila podlaga za pripravo OPN-jev, UN-jev, zelenih sistemov.
Rezultate podobnih raziskav je potrebno vključiti kot strokovno podlago za načrtovanje zelenih
površin v mestih in usmerjanje poselitve, s ciljem zmanjševanja vpliva UTO-ja. Rezultati služijo
tudi kot zavedanje, kje v mestih so temperature najvišje in je zato treba še posebej pozorno
skrbeti za dosledno ohranjanje zelenih površin, da se stanje ne bi poslabšalo. Izjema niso niti
majhna mesta, kar smo v nalogi tudi pokazali.
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SEZNAM PRILOG
PRILOGA A:
1. Karta urbanega toplotnega otoka v Črnomlju – satelitski podatki MODIS
2. Karta urbanega toplotnega otoka v Črnomlju – satelitski podatki Landsat 8
3. Karta urbanega toplotnega otoka v Domžalah – satelitski podatki MODIS
4. Karta urbanega toplotnega otoka v Domžalah – satelitski podatki Landsat 8
5. Karta urbanega toplotnega otoka v Grosupljem – satelitski podatki MODIS
6. Karta urbanega toplotnega otoka v Grosupljem – satelitski podatki Landsat 8
7. Karta urbanega toplotnega otoka v Kamniku – satelitski podatki MODIS
8. Karta urbanega toplotnega otoka v Kamniku – satelitski podatki Landsat 8
9. Karta urbanega toplotnega otoka v Laškem – satelitski podatki MODIS
10. Karta urbanega toplotnega otoka v Laškem – satelitski podatki Landsat 8
11. Karta urbanega toplotnega otoka v Lenartu v Slovenskih goricah – satelitski podatki
MODIS
12. Karta urbanega toplotnega otoka v Lenartu v Slovenskih goricah – satelitski podatki
Landsat 8
13. Karta urbanega toplotnega otoka v Litiji – satelitski podatki MODIS
14. Karta urbanega toplotnega otoka v Litiji – satelitski podatki Landsat 8
15. Karta urbanega toplotnega otoka v Ljutomeru – satelitski podatki MODIS
16. Karta urbanega toplotnega otoka v Ljutomeru – satelitski podatki Landsat 8
17. Karta urbanega toplotnega otoka v Logatcu – satelitski podatki MODIS
18. Karta urbanega toplotnega otoka v Logatcu – satelitski podatki Landsat 8
19. Karta urbanega toplotnega otoka v Mengšu – satelitski podatki MODIS
20. Karta urbanega toplotnega otoka v Mengšu – satelitski podatki Landsat 8
21. Karta urbanega toplotnega otoka v Postojni – satelitski podatki MODIS
22. Karta urbanega toplotnega otoka v Postojni – satelitski podatki Landsat 8
23. Karta urbanega toplotnega otoka v Škofji Loki – satelitski podatki MODIS
24. Karta urbanega toplotnega otoka v Škofji Loki – satelitski podatki Landsat 8
25. Karta urbanega toplotnega otoka na Vrhniki – satelitski podatki MODIS
26. Karta urbanega toplotnega otoka na Vrhniki – satelitski podatki Landsat 8
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