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1

1

UVOD

1.1 Namen in cilji naloge
Pri prikazovanju površja in pojavov na Zemlji so do zdaj imele, in še vedno imajo, glavno vlogo
tradicionalne tematske karte, prostorski načrtovalci pa jih glede na namen in merilo uporabljajo
različno. Z razvojem računalniške tehnologije in možnostjo široke uporabe svetovnega spleta
sta se izdelava kart in način njihove uporabe precej povečala. Vedno več ljudi ima tudi možnost
vpogleda v javno dostopne prostorske podatke ter s tem večjo možnost podajanja mnenj in
pobud za načrtovanje prostora. Ker so tradicionalno izdelane karte, ki jih uporabljamo pri
prostorskem načrtovanju, zaradi svoje velikokrat »pregoste« vsebine prezahtevne za laične
uporabnike, smo dobili idejo, da bi lahko s pomočjo animacije prikazali razvoj poselitve Mengša
skozi zgodovino vse do današnjega stanja in vizijo prostorskih načrtovalcev razvoja naselja v
prihodnje.
V magistrski nalogi bosta predstavljeni izdelava in uporaba dinamične karte naselja Mengeš.
Slednja prikazuje zgodovinski razvoj poselitve naselja Mengeš, v zaključku predstavitve pa
prikaže strategijo in koncept poselitve naselja v prihodnjih tridesetih letih. Tak tip karte lahko
uporabimo kot pripomoček za lažjo predstavo razvoja prostora pri prostorskem načrtovanju.
Namen dinamične karte, ki je izdelana kot animacija, je informacija širši javnosti o procesu
poseljevanja naselja Mengeš. Z animirano karto si lahko lažje predstavljamo razvoj dogodkov
in lažje razumemo razvitost današnjega prostora. Tak tip karte lahko ljudem pomaga izboljšati
predstavo poteka razvoja poselitve. Lahko jo uporabimo tudi za druge namene; zelo je
dobrodošla kot učni pripomoček v izobraževalnih ustanovah ali pa jo lahko uporabimo pri
predstavitvi zgodovine in razvoja kraja v muzejih in drugih ustanovah.
1.2 Metoda dela
a) Idejna zasnova: Ideja je bila izdelava animacijske karte naselja Mengeš, ki bo s svojo
dinamičnostjo prikazala potek širjenja poselitve v naselju in razvoj naselja v naslednjih
tridesetih letih. Izdelana bo iz šestih posameznih kart, ki prikazujejo naselje Mengeš v
različnih časovnih obdobjih. Ta si med seboj sledijo v točno določenem zaporedju,
začenši z najstarejšim.
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b) Zbiranje virov: Razpoložljivost kartografskih virov je odločala, katera časovna obdobja
poselitve naselja Mengeš bomo lahko pokazali. Za izdelavo kart smo si pomagali s
podatki franciscejskega katastra, historičnimi aeroposnetki obravnavanega območja iz
leta 1967 in podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila
Geodetska uprava RS). Za karto, ki prikazuje stanje načrtovane poselitve naselja
Mengeš, smo podatke povzeli iz občinskega prostorskega načrta občine Mengeš (v
nadaljevanju besedila OPN).
c) Izdelava: Pridobljene podatke za izdelavo kart smo pregledali in jih ustrezno prilagodili
za našo uporabo. Skenograme franciscejskega katastra in historične aeroposnetke iz
leta 1967 je bilo treba ustrezno georeferencirati. Po ustrezni uskladitvi podatkov in virov
smo nato za izdelavo kartografskih podlag uporabili profesionalno kartografsko orodje
OCAD, za oblikovanje pa program InDesign.
d) Predstavitev: S pomočjo programa FotoMorph smo izdelane karte med seboj povezali
in tako izdelali animacijo, ki smo ji s pomočjo programa Movie Maker dodali uvodno in
zaključno špico ter glasbeno podlago.
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2

KARTOGRAFIJA V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

2.1. Splošno o kartografiji
Kartografija je znanost o zgodovini, načinih prikaza, izdelavi, oblikovanju, uporabi in
vzdrževanju kart in ostalih, kartam sorodnih prikazov površja Zemlje, ostalih nebesnih teles ali
njihovih delov, pa tudi prikaz stanj ali pojavov, povezanimi s temi površinami (ICA, 1995).

pravo/namišljeno
OKOLJE

zaznavanje
vzorcev

prepoznavanje
okolja
− prostorsko vedenje
− prostorska preferenca
UPORABNIK

dekodiranje
prepoznavanje
vzorcev

− tehnologija
− daljinsko zaznavanje
− percepcija

odločevanje zbiranje podatkov
uporaba karte oblikovanje kart
− branje
− analiza
− interpretacija

− generalizacija
− izris s simboli
− izdelava

KARTOGRAF

kodiranje

KARTA
oprijemljiva/virtualna, statična/dinamična
Slika 1: Prikaz izdelave in uporabe karte (Vir: https://www.e-education.psu.edu/geog160/node/1882, pridobljeno 15. 6. 2016)

Kartografija skrbi za ustrezno abstrakcijo in modeliranje (kodiranje) dejanskega stanja okolja
v obliko, primerno za prenos do končnega uporabnika (karta), prav tako pa zagotavlja možnosti
in načine, da končni uporabnik karto ustrezno in pravilno interpretira (dekodiranje) in tako
pridobi vedenje o dejanskem stanju okolja, ki ga obravnava. Karta ima v tem procesu, ki je
prikazan na sliki 1, vlogo medija za prenos podatkov (Petrovič, 2007).
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2.2. Prostorsko načrtovanje
Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih
usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in
naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v prostor
in prostorske ureditve (ZPNačrt, 2007).
2.2.1 Cilji prostorskega načrtovanja
Cilj prostorskega načrtovanja (Slika 2) je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZPNačrt, 2007).
Prostorsko načrtovanje sledi sedmim temeljnim načelom. Ta so: načelo trajnostnega
prostorskega razvoja, načelo javnosti, načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij, načelo
prevlade javnega interesa, načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, načelo
vključevanja varstva kulturne dediščine in načelo strokovnosti (ZPNačrt, 4.–10. člen, 2007).

Slika 2: Načrtovalni strokovni postopek (Vir: http://www.dkas.si/files/strokovne%20podlage_posvet2005_publikacija.pdf,
pridobljeno 15. 6. 2016)

Zajšek, P. 2017. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

5

2.3. Prostorski planski akti
Prostorski akti so splošni pravni akti, s katerimi država in občine določajo usmeritve v zvezi s
posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo (ZPNačrt, 14.
člen). Glede na raven načrtovanja ZPNačrt določa prostorske akte, ki jih delimo na državne,
občinske in skupne prostorske akte (regionalne), po ročnosti in določenosti pa na strateške in
izvedbene akte (Slika 3). Njihova vsebina, podrobnost in natančnost prikaza so odvisne od
njihovega namena in ravni. Prostorski akti vsebujejo tekstualni in grafični del ter se izdelujejo
v digitalni obliki. Vpogled vanje in arhiviranje se zagotavljata tudi v analogni obliki (ZPNačrt,
17. člen). Prostorski akti se sprejmejo z odlokom, državni prostorski načrt pa sprejme vlada z
uredbo.
Cilji in izhodišča prostorskega razvoja se določajo na strateški ravni, in sicer določajo zasnove
prostorskih ureditev na določenem območju. Na izvedbeni ravni se posegi umestijo v prostor
tako natančno, da se vsaki parceli določi njen status, pa tudi v primeru zemljišč, na katerih je
mogoče graditi oziroma kakorkoli drugače posegati v prostor. Določijo se tudi prostorski
izvedbeni pogoji, ki so podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za vsak
dopusten oziroma načrtovan poseg v prostor (Slika 3). Prostorski akti niso dokumenti, ki bi
prisilno posegli v obstoječe stanje v prostoru, temveč so usmerjeni »naprej«, zato obveznosti
njihovega upoštevanja nastopijo šele takrat, ko namerava lastnik zemljišča na novo posegati
v prostor.

Slika 3: Sistem prostorskih aktov po ZPNačrtu (Vir: Zavodnik Lamovšek, 2007)
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2.3.1 Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
Strokovne podlage so priloge prostorskega akta, na katerih temeljijo njegove rešitve (19. člen
ZPNačrt). Med obvezne strokovne podlage uvrščamo urbanistični načrt in prikaz stanja
prostora. Za izdelavo drugih strokovnih podlag se odločita občina in izdelovalec prostorskega
akta. To je navadno odvisno od potreb in značilnosti obravnavanega prostora, namena in
pomena konkretnega prostorskega akta, predvsem pa zaradi zagotavljanja strokovnosti
predlaganih rešitev.
Navadno je treba za pripravo in sprejem OPN v občini zagotoviti naslednje strokovne podlage:
−

strokovne podlage za poselitev za območje celotne občine (poselitev, poselitveni sistemi,
omrežje naselij, poselitveni vzorci in drugo);

−

urbanistične načrte za občinska središča in vsa pomembnejša urbana središča v občini;

−

prikaz stanja prostora v skladu s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št.
50/08);

−

elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

S pripravo podlage prikaza stanja prostora se največkrat srečujejo izdelovalci OPN. V tej
strokovni podlagi je treba prikazati grafični prikaz:
−

rabe prostora (dejansko in namensko rabo),

−

javne gospodarske infrastrukture,

−

varstvenih režimov in meje območja prostorskega akta.

Za izdelavo grafičnih prikazov je treba pridobiti podatke:
−

iz zemljiškega katastra;

−

iz katastra stavb;

−

iz registra prostorskih enot, vključno s hišnimi številkami;

−

iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture;

−

o dejanski rabi prostora;

−

topografske podatke DTK 5 (ustrezajo ravni merila 1 : 5 000);

−

pregledne karte;

−

državne topografske karte v merilu 1 : 50 000;

−

državni ortofoto;

−

o varstvenih režimih kulturne dediščine;

−

o varstvenih režimih naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;

−

o varstvenih režimih vodnih virov;
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−

o varstvenih pasovih gospodarske javne infrastrukture

−

državnih prostorskih aktov.
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2.3.1.1 Geodetske podlage za izdelavo prostorskih dokumentov
Pravna podlaga za posege v prostor so izvedbeni dokumenti: državni prostorski načrt (v
nadaljevanju besedila DPN), občinski prostorski načrt (v nadaljevanju besedila OPN) in
občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju besedila OPPN), ki morajo biti izdelani s
tako natančnostjo, da je stanje v naravi nedvoumno določljivo. Zato so kakovostne geodetske
podlage prvi pogoj, da pri realizaciji predvidenih prostorskih rešitev ne prihaja do nejasnosti in
nepotrebnih težav. ZPNačrt (2007) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti določajo tudi
geodetske podlage, na katerih se izdelujejo (prikazujejo) prostorski planski akti.
Strateški dokumenti: državni strateški prostorski načrt (v nadaljevanju besedila DSPN) in
OPN - strateški del se izdelujeta na kartah manjših meril, kartografski prikaz ima publikacijski
značaj ter nima neposrednega učinka na posamezno zemljišče/lokacijo. Tako se DSPN
izdeluje na preglednih kartah merila 1 : 1 000 000, OSPN pa na topografskih kartah ali
publikacijskih kartah merila 1 : 50 000, odvisno od velikosti občine.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list
RS, št. 99/07) v 44. členu navaja, da se lahko konceptualni del Urbanističnega načrta grafično
prikaže v publikacijskem merilu ali podrobnejšem merilu, ki ustreza velikosti naselja,
podrobnejši del pa lahko tudi na državnih topografskih kartah ali ustreznem geodetskem
načrtu. Praviloma je merilo urbanističnih načrtov med 1 : 5 000 in 1 : 10 000, odvisno od
velikosti naselja in podrobnosti vsebine prikaza.
Prikaz območja državnega prostorskega načrta in načrtovanih ureditev v širšem prostoru se
izdela na topografski karti ali ortofotu ter prikazuje območje državnega prostorskega načrta s
shematskim prikazom načrtovanih ureditev. Merilo prikaza grafičnih načrtov je odvisno od
obsežnosti načrtovane prostorske ureditve, vendar naj ne bi bilo manjše od 1 : 50 000 in
praviloma ne večje od 1 : 10 000.
Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor se izdela na geodetskem načrtu, izdelanem v
skladu s predpisi, ki urejajo izdelavo geodetskega načrta najmanj v merilu 1 : 5 000.
Posamezne prostorske ureditve v prikazu umestitve načrtovanih ureditev v prostor se lahko
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prikažejo tudi bolj podrobno. Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel
prikazuje območje državnega prostorskega načrta s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos
novih mej parcel v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Koordinate
tehničnih elementov se pripišejo na prikaz ali pa se temu priložijo kot seznam.
Občinski podrobni prostorski načrti se prikažejo na geodetskih načrtih, katerih merilo je
odvisno od obsežnosti načrtovane prostorske ureditve, pri čemer natančnost in podrobnost
merila ne smeta biti manjši od primerljive v merilu 1 : 5 000 ter praviloma na večji od merila
1 : 500. Vplivi načrtovane prostorske ureditve na širšem območju in povezave s sosednjim
območjem se prikažejo na topografski karti ali ortofotu najmanj z natančnostjo in podrobnostjo,
ki ustrezata merilu 1 : 10 000.
Izvedbeni del občinskega dela OPN se prikaže na geodetskih načrtih z natančnostjo in
podrobnostjo 1 : 5 000, na območjih urbanističnih načrtov pa lahko tudi na geodetskem načrtu
s podrobnostjo merila do 1 : 1 000.
Za območja, za katera geodetski načrti niso zagotovljeni, se grafični prikazi lahko prikažejo na
razpoložljivih geodetskih podlagah natančnosti in podrobnosti merila 1 : 5 000, ki vsebujejo
podatke o zemljiških parcelah in topografske podatke (55. člen Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave …,110/2007). Trenutno se v skladu s tem členom za prikaz OPN uporabljajo
veljavni topografski načrti merila 1 : 5 000 (DTK5 ali TTN5; na območjih, kjer še ni DTK5) in
zemljiškokatastrski prikaz (ZKP). Kot pomoč pri prostorskem načrtovanju pa se uporablja tudi
ortofoto (povzeto po Prosen in sod., 2010).
2.4. Vloga kart pri prostorskem načrtovanju
Vloga kart pri prostorskem načrtovanju je zelo velikega pomena. Uporabljamo jih predvsem pri
(Petrovič, 2007):


prostorskih predstavitvah obstoječega stanja,



izdelavi različnih analiz,



predstavitvi umestitve načrtovanega stanja v prostor.

Vse karte so izdelane s točno določenim namenom in ciljem ter so zato namenjene različnim
ciljnim uporabnikom. Temu so prilagojeni njihova vsebina, zahtevana kakovost in oblikovanje.
Karte, ki jih uporabljamo pri prostorskem načrtovanju, so tematske, saj prikazujejo in analizirajo
poudarjeno in podrobneje eno ali več vsebin geografske karte ali pa pojav, ki ga splošna
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geografska karta sploh ne prikazuje, kot je neobstoječe stanje ali prikaz izvedenih, računsko
določenih vrednosti.
Karta obstoječega stanja (Slika 4) ima poudarek na (položajno) pravilnem prikazu
topografske in lastniške strukture ter je namenjena vsem, ki so neposredno (načrtovalec) ali
posredno (lastnik) vključeni v proces načrtovanja.

Slika 4: Karta obstoječega stanja Mengša v merilu 1 : 5 000 (Vir: OPN Mengeš, 2007)

Karta analiz (Slika 5) vsebuje vse omejitve in posebne zahteve, ki jih mora načrtovalec
upoštevati pri načrtovanju posegov. Pomenska pravilnost in popolnost sta pomembnejši od
položajne natančnosti.

Slika 5: Strokovne podlage za poselitev Mengša v merilu 1 : 10 000 (Vir: OPN Mengeš, 2007)
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Predstavitev umestitve načrtovanega stanja v prostor (Slika 6) mora biti predvsem
estetsko oblikovana in razumljiva, namenjena potencialnim investitorjem, lastnikom,
zainteresirani javnosti (Petrovič, 2007).

Slika 6: Zasnova prometne infrastrukture Mengša v merilu 1 : 30 000 (Vir: OPN Mengeš, 2007)

Pri prostorskem načrtovanju je pomembno poznavanje različnih in na prostor vezanih
podatkov, kot so trenutno stanje, že predhodno načrtovano stanje ter zahteve in omejitve, na
podlagi katerih se prostorski načrtovalec odloči o načrtovanih posegih in jih oblikuje v pravni
akt. Omenjeni podatki morajo biti na voljo vsem osebam in institucijam, ki so vpleteni v proces
načrtovanja, kot tudi lastnikom zemljišč in širši javnosti. Ker so med načrtovanjem prostorski
podatki vsem enako dostopni, je zelo pomembna tudi njihova objektivna razumljivost. Z
objektivno komunikacijo, to je s prenosom podatkov o okolju (dejstva) do vseh, vpletenih v
proces načrtovanja, se že v vseh obdobjih prostorskega načrtovanja ukvarja kartografija.

Slika 7: Pomen kartografije v prostorskem načrtovanju (Vir: Geodetski vestnik, 2007)
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Zaradi vse večje količine razpoložljivih prostorskih podatkov in potrebe po njihovem zajemu,
shranjevanju, analiziranju in upodabljanju na kartah je računalniška tehnologija za potrebe
prostorskega načrtovanja doživela velik napredek. V zadnjem času se je še posebej razvila
uporaba geografskih informacijskih sistemov (v nadaljevanju besedila GIS), ki s široko
možnostjo uporabe (Slika 8) omogočajo bistvene prednosti v primerjavi s klasičnimi tematskimi
kartami.

Slika 8: Karte različnih meril prikaza (Vir: https://bgtweb.pleio.nl/file/download/20400802, pridobljeno 10.7.2016)

Te možnosti se kažejo predvsem pri:


hranjenju večjih količin podatkov v podatkovnem modelu, kot jih hkrati prikazujemo na
upodobitvi oziroma karti;



samodejnem ali polsamodejnem izvajanju prostorskih analiz s podatki;



hitrejšem posodabljanju vsebine (prostorskih podatkov);



dinamičnih – premikajočih in časovno spreminjajočih upodobitvah;



uporabnikovi interakciji pri pregledovanju upodobitev prostorskih podatkov;



dostopu do podatkov in prikazov prek različnih komunikacijskih omrežij;



razširjenih (3D) upodobitvah.

Prav zadnja možnost, to je 3D-upodobitev, je v zadnjem času še posebej razširjena, saj
kartografsko manj izkušenemu uporabniku omogoča enostavnejše in bolj razumljivo
zaznavanje stanja prostora, ki je bližje njegovi vsakodnevni vidni zaznavi (Petrovič, 2007).
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DINAMIČNA KARTA KOT POMOČ PRI PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

V prejšnjem poglavju smo pisali o uporabi tematskih kart za potrebe pri prostorskem
načrtovanju. Kot je bilo omenjeno na koncu poglavja, se danes kaže vse večja potreba po
upodobitvi prostorskih podatkov na način, ki omogoča lažji pregled, analizo ali prezentacijo s
pomočjo interaktivnosti, dinamičnosti in upodobitve podatkov v treh razsežnostih (3D).

Slika 9: Primer karte 3D-upodobitve (Vir: http://www.mapformation.com/our-work/jacksonville-university-3d-perspective-campusmap/m, pridobljeno 10. 7. 2016)

3.1 Dinamična karta
Dinamične karte se uporabljajo za predstavitev sprememb po eni ali več prostorskih
podatkovnih komponentah. Te so lahko samo za gledanje ali pa so interaktivne (Haberman,
2005, str. 21). Interaktivna karta uporabniku daje možnost, da se sam odloči, kakšen prikaz
vsebine želi, da se mu izriše na zaslonu. Drugi tipi dinamičnih kart pa prikazujejo animacijo
določenega objekta ali pojava oziroma postavitev celotne karte v gibanje.
Interaktivnost:


približevanje/premikanje,



dodatne informacije in opisi.

Animirane:


prikazovanje sprememb (fiksna kamera, posamezni elementi se spreminjajo v času);



navidezni preleti (predvideni posegi v prostor, prelet čez turistično zanimive lokacije).

Ker smo v sklopu magistrske naloge izdelali animirano karto poselitve naselja Mengeš, bomo
v nadaljevanju podrobneje opisali animirane karte.
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3.2 Animacija
Pomen besede animacija izvira iz latinske besede animatio (sln. spodbujanje, oživljanje,
navdušenje), ta pa ima izvor v besedi anima (sln. duša). Danes razumemo animacijo kot hitro
prikazovanje zaporedja slik dvo- (2D) ali tridimenzionalnega (3D) modeliranja z namenom, da
se ustvari optična iluzija gibanja (Gradiva.txt, 2016).

Slika 10: Primer 2D-animacije

(Vir: https://www.linkedin.com/pulse/how-make-animation-2d-3d-beginners-ivan-seleznov,

pridobljeno 10. 7. 2016)

3.2.1

Animacija v kartografiji

Animacija ima v kartografiji posebno mesto. Opredeljena je kot grafična umetnost, ki vključuje
čas. Animacija predstavlja dinamično vizualno podobo, ki se razvija skozi spremembe na
zaslonu.
Prvi primeri kartografskih animacij so bili zapisani na filmih, teh pa v tistih časih ni bilo tako
zlahka podvajati in prikazovati. Precej omejeni sta bili tudi njihova distribucija in uporaba.
Izdelava teh zgodnjih animacij je bila tudi zamudna in draga. Računalniška tehnologija, zlasti
naprave za shranjevanje, kot so CD-ROM in napredne oblike podatkovnih komunikacij, kot je
svetovni splet, je ustvarila pravi razcvet za to metodo kartiranja v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja. Kljub temu se animacija v kartografiji še vedno ni uporabljala pogosto, saj ni obstajalo
veliko programske opreme za tovrstno izdelavo kart.
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Razvoj kartografske animacije

Čeprav večina povezuje začetke kartografske animacije z razvojem filma z začetkov
devetdesetih let prejšnjega stoletja, je smiselno domnevati, da so animacije iz kart stare toliko
kot karte same. Že ilustracije prazgodovinskih ljudi so bile upodobljene kot gibanje. Govorimo
o risbah na jamskih stenah, ki izhajajo iz 10 do 20 000 let pred našim štetjem. Z ogljem
narisane živali (Slika 11) in drugi narisani predmeti so se v jami ohranili zaradi njenega
zaščitenega okolja. Izgubljene so seveda tiste slike, ki so bile narejene na manj obstojni in
zaščiteni podlagi, npr. izrisi s palico v pesek.

Slika 11: Gibanje živali (Vir: http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5094/1/2012_IraniAparecidaMuller.pdf, pridobljeno 10. 7. 2016)

Sčasoma je izdelava kart prešla na papir, ta način izdelave pa se je ohranil vse do danes.
Statična karta na papirju je imela velik vpliv na način predstave sveta in kako razmišljamo o
njem. S predstavitvijo statičnih kart, katerih vsebina se po zaporedju zelo malo spreminja, so
nastale kartografske animacije.
Walt Disney je leta 1940 v filmski animaciji upodobil invazijo Nemčije nad Poljsko, ki se je
zgodila 1939. leta. Na karti so s puščicami ponazorili gibanje nemške vojske, prikazali pa so
jo v uvodu filma (Slika 12). Te zgodnje animacije so se izkazale kot učinkovito sredstvo za
izobraževanje in propagando (Peterson, 1996).

Slika 12: Izseki slik iz animacije invazije Nemčije nad Poljsko (Vir: http://maps.unomaha.edu/AnimArt/article.html, pridobljeno
11. 5. 2016)
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Tipi kartografskih animacij

Animirane karte so zasnovane glede na človeško zaznavanje premikov in sprememb v prikazu.
Namen animirane karte je proces ustvarjanja iluzije neprekinjenega gibanja, ki ne bi bil viden,
če bi karte gledali eno po eno.
V kartografiji poznamo dva tipa animacij:


Časovna animacija (angl. temporal)

Pri časovni animaciji gre za prikaz sprememb skozi določen čas. Časovne kartografske
animacije imajo element časovnega prehoda. Zaporedje kart je v analognem razmerju s
časom.


Nečasovna animacija (angl. non-temporal)

Nečasovne kartografske animacije prikazujejo spremembe na karti s pomočjo spremenljivk, ki
omogočajo pregledovanje prostorskih podatkov na način, ki prikazuje različne, vendar
povezane zbirke prostorskih podatkov, ali pa podatke različnih ravni generalizacije.
Pomembna smer raziskovanja v kartografski animaciji je bila identifikacija spremenljivk
animacije. Osnovne spremenljivke so bile izpeljane iz animacijske literature in vključujejo
spremenljivke, kot so sprememba v velikosti, obliki, položaju, hitrosti, točki pogleda, razdalji,
sceni, teksturi, vzorcu, senčenju in barvi. Magnenat-Thalmann in drugi (1990) so jih učinkovito
kategorizirali kot animacijske in grafične objekte ter kamero. Animacijski objekti so lahko
statični ali dinamični. Grafični objekti pa vključujejo geometrične (velikost, oblika, pozicija) in
grafične (tekstura, vzorec, senčenje, barva) lastnosti. Kamera je definirana z razdaljo od
grafičnega objekta, kotom orientacije in smerjo. Uporaba nečasovne animacije je v kartografiji
vedno bolj pogosta.
Kot primer časovne kartografske animacije lahko vzamemo animacijo premika oblakov, kar
prikazuje naslednja slika.
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Slika 13: Prikaz premikov oblakov (Vir: http://maps.unomaha.edu/AnimArt/article.html, pridobljeno 11. 5. 2016)

V časovni animaciji je sprememba razvidna v »geoobjektih« relativno na čas.
3.2.3.1 Kategorije nečasovne kartografske animacije
V nečasovni animaciji je sprememba v »animacijskih objektih« relativna na faktorje, ki niso
čas, kot je sprememba v položaju kamere ali izvira svetlobe ali kakšne druge nečasovne
spremenljivke. Čas pa je del vsake animacije.
Nečasovne animacije lahko v splošnem delimo v dve vrsti.
Pri prvi se prikazuje sprememba v podatkih. Ta vrsta se lahko dalje deli na animacije, ki:
−

prikazujejo dogodke, ki so se zgodili v času na »nečasoven« način;

−

prikazujejo podatke, ki niso povezani s časom.

Pri drugi vrsti animacij pa je sprememba v prikazu podatkov – po navadi sprememba stopnje
abstrakcije ali generalizacije. Animacije, ki spreminjajo prikaz podatkov, lahko kategoriziramo
glede na tip abstrakcije (na primer izbira, klasifikacija), ki se animira. Pomembno je omeniti,
da se obe vrsti animacije lahko kombinirata v eno animacijo.
Spreminjanje časa
Kartografi so prilagodili metode vizualizacije. Veliko teh jih je bilo razvitih pri statistiki. Za prikaz
kart so formulirali nabor »dinamičnih spremenljivk«, podobno kot je Jacques Bertin analogno
formuliral grafične spremenljivke. Ena od teh se imenuje ponovni prikaz. Ta izraz prikazuje
alternativno grafično predstavitev, ki je rezultat transformacije izvirnih podatkov. Primera
ponovnega prikaza sta:
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Ponovna razvrstitev

Vrstni red scen v časovni animaciji je po navadi od začetka do konca. Ponovna razvrstitev pa
vključuje predstavitev scen v novem zaporedju navadno glede na določen atribut. DiBiase in
drugi (1992) so za to dali primer prikaza dogodkov potresa, kjer so bile slike razporejene glede
na meritev jakosti potresa. Tipična časovna animacija bi prikazala potres skozi čas.


Hitrost

Tukaj spreminjamo čas posameznih scen. DiBiase (1992) je v svojem primeru s potresom
predlagal, da bi bila dolžina scene sorazmerna z magnitudo potresa ali številom smrti. Ta vrsta
animacije ni pogosta, ker imajo uporabniki raje bolj konstantne spremembe v prikazu.
Spreminjanje podatkov
Pri tej vrsti nečasovne kartografske animacije se različni nabori podatkov prikažejo v obliki
animacije. Podatkovni nabori niso povezani s časom. Vsaka karta v animaciji ima približno
enako raven abstrakcije oziroma generalizacije. Cilj je pokazati spremembo oziroma trend.


Prelet

Prelet (Slika 14) je verjetno najbolj uporabljena nečasovna animacija v kartografiji. Moellering
je pokazal, kako se lahko naredi animacijo tridimenzionalnega objekta s premikanjem okoli
njega po času. Tehniko so razširili z združitvijo digitalne slike zemlje in višinskega modela
(angl. elevation model). Izriše se veliko poševnih pogledov, da dobimo občutek preleta skozi
teren. To metodo so demonstrirali v Los Angelesu, kjer so naredili posnetek preleta skozi
Grand Canyon. Prelet se pogosto uporablja tudi pri vremenskih napovedih za prikaz položajev
oblakov (povzeto po Peterson, pridobljeno 11. 5. 2016).
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Slika 14: Scena preleta (Vir: https://www.youtube.com/watch?v=Nq7K3-GdTEU, pridobljeno 11. 5. 2016)



Prostorski trend

Prelet predstavlja spremembo trenda v fizični pokrajini. Prostorski trend pa je razviden pri
preučevanju serij sorodnih spremenljivk. Kot primer lahko navedemo lastnosti bivanja
prebivalstva v severni Ameriki. Odstotek prebivalstva v starostnih skupinah (od 5 do 13, od 19
do 24, od 45 do 54 let) bo po navadi jasno pokazal regije mesta, kjer starejše prebivalstvo živi
bližje središču mesta, mlajše pa bližje obrobju. V tej animaciji starostnih skupin mesta Omaha
v Nebraski (Slika 15) se razlika v prebivalstvu glede na starostno skupino vidi kot val iz ene
strani zemljevida na drugo. Mesto je na eni strani omejeno z reko Missouri na vzhodu. Novi
deli mesta z mlajšo populacijo se razvijajo na zahodni strani. Spremenljivke, kot so prihodki in
vrednost nepremičnin, prikaže podoben prostorski trend.

Slika 15: Delež prebivalstva po starostnih skupinah – Omaha, Nebraska (Vir:
http://maps.unomaha.edu/mp/Articles/GISLIS/VisAnim.html, pridobljeno 11. 5. 2016)
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Sprememba prikaza podatkov
Sprememba prikaza podatkov je nečasovna animacija, ki prikaže spremembo, ki jo povzroči
različna oblika stopnje podatkovne generalizacije (abstrakcije). Zemljevidi se razlikujejo po
nivoju abstrakcij, kar je po navadi posledica razlik v merilu. Abstrakcija realnosti naredi karte
smiselne, ampak hkrati tudi težje razumljive. Pri tej vrsti animacije je pomembno, da prikaže
povezavo med realnostjo in procesom abstrakcije. Z animacijo procesa dobimo boljši vpogled,
kako je generalizirana karta narejena, hkrati pa naredi povezavo med abstrakcijo in realnostjo.
Lahko se uporabi za predstavitev kartografskega postopka, s čimer se prikažejo nabor
podatkov in stopnje generalizacije, ki so bile izvedene za njihovo predstavitev. Kartografska
generalizacija se lahko deli na več postopkov – izbira (selekcija), poenostavitev (simplifikacija),
poudarjanje, premikanje, združevanje, klasifikacija in prehod na pogojni znak (simbolizacija).
Vsaka od teh oblik abstrakcije je lahko subjekt animacije (povzeto po Peterson, pridobljeno
11. 5. 2016).


Kartografsko povečevanje (zoom)

Pri kartah z različnimi merili nam zmanjšanje merila prinese zmanjšanje podrobnosti.
Odstranjevanje značilnosti za karte z manjšim merilom se imenuje izbira (selekcija).
Odstranitev podrobnosti pri liniji, kot je morsko obrežje ali reka, se imenuje poenostavitev
(simplifikacija). Navadno grafično povečevanje ne doda nobene nove informacije, ampak samo
poveča prikaz. Pravo kartografsko povečevanje doda dodatne podrobnosti karti v vsaki stopnji
v animacijskem procesu in ultimativno vključuje vse vidike kartografske abstrakcije.
Interaktivna kartografska sistema za karte mest, kot sta MapQuest (Slika 16) in Google Maps,
implementirata samodejno izbiro značilnosti in predstavitve kart pri različnih merilih. En vidik
kartografskega približevanja, ki je bil deležen raziskovanja, je bilo spreminjanje merila, ki je del
približevanja.

Slika 16: Primer uporabe interaktivne karte MapQuest (Vir: https://www.mapquest.com/, pridobljeno 30. 7. 2016)
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Klasifikacijska animacija

Učinek klasifikacije podatkov je lahko razviden s klasifikacijsko animacijo (Slika 17). Tukaj
vsaka slika animacije prikaže različno klasifikacijsko shemo. Obstaja veliko različnih
statističnih in nestatističnih metod za klasifikacijo kvantitativnih podatkov (na primer
standardna deviacija, naravni prelomi). Primer klasifikacijske animacije hitro prikaže različne
klasifikacijske opcije in manj zavajajoči pogled na podatke, kot če bi gledali samo eno karto.

Slika 17: Primer izsekov slik iz animacije s klasifikacijo (Vir: http://maps.unomaha.edu/mp/Articles/CartographicAnimation.html,
pridobljeno 11. 5. 2016)



Generalizacijska animacija

Generalizacijska kartografska animacija prikaže spremembe, ki jih povzroči različno število
kategorij. Karte, ki so prikazane na tej animaciji (Slika 18), se spreminjajo od dveh do sedem
kategorij ter pokažejo učinek njihovega števila. Ta animacija prikaže odstotek rojstev mater,
mlajših od 20 let, v ZDA v letu 1982. Prva karta v animaciji ima dve kategoriji, zadnja pa sedem.
Legenda je prikazana kot histogram s stolpci, ki prikazujejo število opazovanj v vsaki kategoriji.

Slika 18: Primer izsekov slik iz animacije z generalizacijo (Vir: http://maps.unomaha.edu/mp/Articles/CartographicAnimation.html,
pridobljeno 11. 5. 2016)



Zvok

Zvok je še ena pomembna spremenljivka v kartografski animaciji, ki jo lahko uporabljamo za
poudarjanje tako časovnih kot nečasovnih animacij. V tem primeru so zvok dodali
generalizacijski kartografski animaciji, ki smo jo prej predstavili. Zvok se stopnjuje z večanjem
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števila kategorij. Dolžina, koliko časa je karta prikazana, je funkcija dolžine tona. Zvok je torej
lahko uporaben element pri prikazu kartografskih animacij (Peterson, 1996).
Vizualizacija je torej poskus boljšega izkoristka sposobnosti človeškega uma pri mentalni
predstavi in dinamični naravi človeške obdelave informacij. Pravzaprav je animacija eden od
glavnih vidikov vizualizacije. Predvsem nečasovna oblika animacije je pomemben dodatek
kartografiji, ker predstavlja okno v kartografski proces ter s tem naredi povezavo med procesi
transformacij v karti in realnostjo, ki jo prikazuje (Peterson, 1996).
3.2.4

Uporaba animiranih kart

Obstaja veliko razlogov, zakaj animiramo časovne podatke; na primer sledimo lahko poti
orkana, raziskujemo zgodovinske vzorce podatkov skozi čas (na primer število prebivalcev in
spremembo rabe zemljišč), proučujemo spremembe ozona z ravnmi višine, vizualiziramo
spremembe poteka toka potoka skozi čas. Uporabo animiranih kart pravzaprav zasledimo na
vsakem koraku. Najpogosteje pa nam jih predstavijo vremenoslovci, na primer s prikazom
poteka zračnih mas, izdelavo animacijske karte padavin in podobno. Animirane karte so
nepogrešljive pri predstavitvah prostorskega načrtovanja in tudi pri vsakodnevnih večernih
poročilih, na primer prikaz migrantskih poti proti Evropi.
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PROJEKT IZDELAVE DINAMIČNE KARTE NASELJA MENGEŠ

4.1. Ideja o dinamični karti naselja Mengeš (prostorski načrt na lokalni ravni)
Dejansko stanje v naravi je posledica preteklih dogodkov iz različnih zgodovinskih obdobij.
Pogosto želimo vedeti, kako se je prostor razvijal skozi čas, za kar je treba raziskati
raznovrstne vire, ki pričajo o njegovem razvoju. Naselje Mengeš je zaradi svoje ugodne lege
doživelo izreden poselitveni razvoj, zato smo dobili idejo o izdelavi dinamične karte poselitve
tega naselja, ki bi prikazala nastajanje in širjenje naselja skozi pretekla obdobja. Ker nas
zanima prikaz širjenja poselitve naselja tudi v prihodnje, smo zato uporabili podatke
občinskega prostora Mengeš, kjer je opisana vizija prostorske ureditve Mengša. Zaradi
obsežnosti naloge smo se omejili na izdelavo dinamične karte in območje naselja Mengeš, ne
pa na celotno občino.
4.2. Namen dinamične karte Mengša
Namen izdelave dinamične karte naselja Mengeš je predvsem kartografska predstava
poselitve in širjenja naselja skozi različna časovna obdobja s pomočjo animacije. Namenjena
je predvsem predstavitvi prostorskih podatkov, je pravzaprav nekakšen učni pripomoček,
hkrati pa javnost seznanja z razvojem naselja ter je v pomoč prostorskim načrtovalcem pri
zgodovinskem pregledu in trendu poselitve.
4.3. Vsebinska zasnova dinamične karte naselja Mengeš
Dinamično karto naselja Mengeš predstavlja časovna animacija, izdelana iz šestih ločenih
tematskih kart, ki se odvijejo v točno določenem časovnem intervalu. Območje prikaza na karti
prikazuje naselje Mengeš z okolico (Slika 19), ki bo podrobneje predstavljeno v naslednjih
poglavjih. Kot smo že omenili, so karte izdelane za različna časovna obdobja iz preteklosti,
ena pa je izdelana kot vizija razvoja poselitve naselja Mengeš v prihodnosti. Časovna obdobja,
ki jih prikazujejo posamezne karte, smo razdelili glede na razpoložljivost virov in podatkov, ki
smo jih potrebovali za samo izdelavo kart. Več o pridobivanju podatkov in izdelavi kart je
opisano v poglavju Zbiranje, sistematizacija in podrobna analiza kartografskih virov.
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Glede na razpoložljive podatke lahko karte razdelimo na obdobje:
1.) izdelave franciscejskega katastra (1823–1846),
2.) prvega aerofotosnemanja na tem območju (1967),
3.) zadnje dopolnitve lista TTN5 (1996),
4.) snemanja za potrebe izdelave ortofota leta 2006,
5.) snemanja za potrebe izdelave ortofota leta 2016,
6.) načrtovanega razvoja naselja do leta 2050 (povzeto po OPN Mengeš).
Karte s svojo tematiko prikazujejo gozd, hidrografijo, cestno omrežje, poti, pozidana območja,
območja stanovanjskih naselij in hiš, območja industrije, s senčenjem pa je prikazan relief
površja. Glede na časovna obdobja se na kartah dodajajo tudi imena naselij, zaselkov,
objektov, vod in kmetij.
Šest kart na papirju še ne moremo poimenovati »dinamična karta«, ker to postane šele z
uporabo animacije. Ker so to računalniško izdelane karte, ne moremo govoriti o merilu in
formatu, temveč le o podrobnosti primerljivega merila, seveda pa lahko v merilu posamezno
stanje takšne karte natisnemo in potem imamo format. Karte so za tisk pripravljene v merilu
1 : 8 000 in obsegajo format 420 x 297 cm. Vse karte so opremljene tudi z legendo.
4.4 Geografska lega
Geografsko je Mengeško polje sestavni del Kamniškobistriške ravnine in pripada
severovzhodnemu obrobju Ljubljanske kotline.
V geološki preteklosti sta na preoblikovanje tega dela Ljubljanske kotline vplivala dva
dejavnika. Svet južno od črte Smlednik-Mengeš-Homec je s svojo erozijsko silo izoblikovala
Kamniška Bistrica s pritoki, severno od te črte pa je kotlina nastala z ugrezanjem tal.
Morfoloških razlik na površju ni več zaznati, ker so tektonsko udorino na severu in erozijsko
udorino na jugu preplavili pleistocenski in holocenski nanosi Pšate, Kamniške Bistrice in Rače
ter njihovih pritokov, tako pa ustvarili široko ravninsko polje. Geografi ga imenujejo Mengeško
polje; na jugovzhodnem delu pa se po večjih naseljih imenuje tudi Domžalsko in Ihansko polje.
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Slika 19: Območje občine Mengeš v merilu 1: 50 000 (Vir: Geopedija)

Zahodno območje med Mengšem, Križem in Suhadolami je iz aluvialnega proda, ki ga je
nanesla Pšata, in vode s Tunjiškega gričevja. Debeli prodni nanosi so vidni zlasti od Dragomlja
do Homca in ob Radomlji proti Šentvidu. Nižinski svet zahodno od ceste med Mengšem in
Trzinom sestavljajo glina, peščena glina in deloma peščeni prod, ki se je z erozijo nalagal iz
obrobnega gričevja.
Na ravninskem svetu se je po preperevanju geološke osnove razvila močno rodovitna prst,
primerna za kmetijsko in gospodarsko rabo. Gobavica, ki predstavlja višji predel, je iz školjčnih
apnencev in dolomita.
Ravninski svet Mengeškega polja je lahko prehoden. Prek njega je že v prazgodovini tekla
prometna žila, ki je povezovala vzhod in zahod – obdonavske dežele z Italijo – ter jug s
severom. Glavna prometna os Trst – Ljubljana – Trojane – Celje in naprej proti vzhodu je še
danes ključna transverzala mimo slovenskega ozemlja. Od nje so se že v prazgodovini odcepili
večji cestni kraki. Eden je prek Mengeškega polja in Kamnika vodil v Tuhinjsko dolino in Gornji
Grad, po dolini Save so prebivalci Mengeškega polja lahko potovali na jugovzhod v Zasavje in
na Dolenjsko ali pa proti severozahodu na Gorenjsko in od tam na Primorsko. Arheološke
najdbe, ki pričajo o prazgodovinski poselitvi na gričevnatem obrobju Mengeškega polja,
potrjujejo, da je od tod potekal živahen promet (Železnikar, 1999).
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4.5 Poselitev in razvoj naselja Mengeš skozi zgodovino
4.5.1

Prvi zametki poselitve

Prva poselitev je bila na Gobavici nad Mengšem, kar dokazuje najdba bronaste igle, ki so jo
po naključju odkrili v kamnolomu pod Gobavico. Bronasta igla naj bi izhajala iz 1 200 do 1 000
let pred našim štetjem. Trdnejše dokaze za poselitev tega območja so dobili šele z začetka
starejše železne dobe. Gre za značilno utrjeno višinsko naselbino, katere obzidje je še danes
pretežno zaznati kot teraso, ki obkroža vrh hriba. Njeno časovno uvrstitev je potrdilo najnovejše
sondažno izkopavanje, ki so ga izvedli Muzej Mengeš, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete maja 1998.
Poleg železnodobne utrjene naselbine na Gobavici velja omeniti tudi nekatera znamenja
nižinske poselitve. Iz Mengša so namreč znane številne naselbinske najdbe tega obdobja, ki
nakazujejo širši prostor uporabe in izkoriščanja v gospodarske (živinorejske, poljedelske) in
obrtniške namene ter morda tudi poselitev v nižini.
Na podlagi skromnih podatkov, s katerimi lahko razpolagajo arheologi, sklepajo, da je
naselbina na Gobavici živela vsaj 400 do 500 let (od konca 9./8. stoletja do konca 5. stoletja
pred našim štetjem), morda celo dlje (že od 12./10. stoletja pred našim štetjem). Vrh njene
poselitve je v starejši železni dobi. Glede na najdbe iz leta 1998 sklepajo, da je obstajala vsaj
še v 1. stoletju pred našim štetjem. Ko je rimska uprava dokončno vzpostavila nadzor nad
prometnimi potmi po vsem Mengeškem polju, se je življenje Gobavice preselilo na njeno južno
podnožje. Že v prvem stoletju našega štetja je tu zrasla obsežna zidana naselbina (območje
osnovne šole) z metalurško delavnico na kraju, kjer je danes športna dvorana.
Arheologi na podlagi novejših najdb, ki so jih našli med izkopavanji, predvidevajo, da je naselje
obsegalo celotno južno, vzhodno in severno vznožje Gobavice, od Pristave in župnijske cerkve
na jugu do podjetja Semesadike na severu in Pšate na vzhodu (Železnikar, 1999).
4.5.2

Srednji vek

Leta 1899 so pri cerkvi sv. Mihaela kopali jamo za novo župnišče in pri tem odkrili
staroslovansko grobišče, ki sega v obdobje zgodnjega srednjega veka.
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S slovansko naselitvijo se je končalo dolgotrajno preseljevanje ljudstev. Postopoma so se na
Mengeškem polju začela razvijati srednjeveška vaška naselja. Zgodovinski viri med
najstarejšimi na tem območju omenjajo le Mengeš (prva omemba leta 1154/1156) in Topole
(1136). V 13. stoletju se navaja naselje Mali Mengeš. To je tudi čas, ko je na tem območju
nastalo največ vasi.
V Mengšu se v 12. stoletju v virih omenja prvi gospod Mengeški – Ditricus de Meingosburg,
andeški ministerial, ki si je postavil prvo grajsko utrdbo na Gobavici. Grad in naselbina pod
njim je večkrat imenovana Meingosburg, Meigozpurch, Mengespurch in podobno.
V času priseljevanja so ljudje začeli krčiti ravninski gozd zunaj poplavnega območja in tudi v
hribovitih predelih. Po ugotovitvah je bilo na tem območju toliko gozda, da so bila najstarejša
naselja z obdelovalnimi površinami kot otoki sredi širnih gozdov. Iz naselja Mengeš sta nastala
Veliki in Mali Mengeš. Vsi drugi kraji so mlajši kot Mengeš, mlajše pa so tudi omembe v pisnih
virih.
Ob koncu 15. stoletja je bil čas vsakoletnih turških vpadov. Včasih so se napadi vrstili celo od
dva- do trikrat na leto. Masivni mengeški zvonik, ki stoji ločeno od cerkve, je včasih imel tudi
obrambni značaj; vključen je bil v tabor okoli cerkve. Iz zvonika na južni strani tabora je bil
dober pregled. Na zahodni strani sta tabor varovala težko prehoden in strm hrib Gobavica ter
potok Pšata.
Župnija Mengeš je skupaj z župnijami Komenda, Vodice, Cerklje in Velesovo spadala v naborni
okraj Velesovo. Jožefinski kataster je nastal dobrih 30 let za terezijanskim, ko so opravili tudi
ljudsko štetje in oštevilčenje hiš. Vpeljal je tako imenovane katastrske ali davčne občine, ki so
nastale iz preureditve prejšnjih nabornih okrajev. Jožefinski davčni občini Loka in Trzin sta bili
po preureditvi v jabeljskem, mengeška in rašiška pa v kriškem okraju.
Po upravni razdelitvi Kranjske leta 1817 so bile v glavni občini Mengeš združene katastrske
občine ali podobčine Mengeš s Pristavo, Topolami ter Velikim in Malim Mengšem, Loka, Trzin,
Rašica z Dobenim ter Depala vas, Študa ter Dragomelj.
Leta 1941 so v Mengeš prišli Nemci in tu vztrajali do konca vojne. Po koncu vojne so bile v
Mengšu združene vasi Mengeš, Topole, Loka in Dobeno. Leta 1952 je nastala občina, ki so jo
poskušali dve leti pozneje združiti z občino Domžale. Zaradi odpora Mengšanov so mengeško
občino priključili domžalski občini šele leta 1959 (Spletni portal občine Mengeš, 2016).
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Mengeš danes

Mengeš danes daje vtis značilne suburbije, ki leži na urbanistično razvojno eni najprivlačnejših
lokacij med Ljubljano, Kamnikom in Domžalami (Pogačnik, 1996). Nastalo je med hribom
Gobavica na zahodu in ravninskimi, strnjenimi kmetijskimi površinami na severu ter vzhodu ob
potoku Pšata. Razvil se je iz trga z izrazito obojestransko obcestno zasnovo. Sestavljen je bil
iz trga Veliki Mengeš, vaškega dela Mali Mengeš in Pristave ter posameznih območij razpršene
poselitve domačij. Omejitev pri širjenju Mengša predstavlja na zahodnem delu pobočje
Gobavice, na vzhodnem, severnem in južnem pa obsežno območje najboljših kmetijskih
zemljišč. Naselje Mengeš skupaj z naselji Topole, Loka pri Mengšu in Dobenim pripada občini
Mengeš. Ta je nastala leta 1994 po delitvi občine Domžale ter obsega del ravninskega
Mengeškega polja in del gričevnatega sveta, ki se dviga nad ravnino (Rašica, Gobavica).
Občina Mengeš meji na občine Vodice, Komenda, Kamnik, Domžale, Trzin in mestno občino
Ljubljana. Po površini se uvršča med manjše občine v Sloveniji in obsega 22,45 km 2.
Ob koncu leta 2010 je v vseh štirih naseljih v občini Mengeš živelo 7.396 prebivalcev. Gostota
poseljenosti je 305 preb./km2, kar predstavlja nadpovprečno poseljenost. Povprečje gostote
poseljenosti v Sloveniji je 100 preb./km2.
Občina ima konstantno rast števila prebivalstva, ki je posledica pozitivnega naravnega in
selitvenega prirastka. Temu lahko pripišemo zelo ugodno prometno lego ter bližino
zaposlitvenih in oskrbnih središč, pa tudi privlačnost za stalno naselitev.
Osrednje in edino centralno naselje občine je občinsko središče Mengeš, ki ima v
policentričnem omrežju širše ljubljanske regije vlogo pomembnejšega lokalnega središča. V
tem delu so locirane centralne dejavnosti. Stanovanjska območja obdajajo jedro na vzhodni in
južni strani. Gospodarsko proizvodne dejavnosti so se razvile na severnem in južnem robu
naselja.
Današnje stanje prostora je rezultat usmerjene širitve poselitve, zanimive lege za priseljevanje
in prostih zazidljivih zemljišč v preteklosti. Težnja po zlivanju naselja Mengeš z naseljema Loka
in Topole ter širitvi naselja (individualna gradnja) ob komunikacijah predstavlja negativno
težnjo v prostoru. Območja tovarne v jedru naselja predstavlja območje z neprimerno
namensko rabo, opuščeni območji »Cegvenca« in bivše tovarne na tem mestu pa predstavljata
degradirani opuščeni območji (ZUP, 2007).
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Naselje kljub preoblikovanju nekaterih območij še vedno ohranja zasnovo obcestne prostorske
strukture.
4.5.4

Vizija razvoja in prostorsko načrtovanje v občini Mengeš

Na podlagi analiz in sodelovanja lokalnega prebivalstva je leta 2010 nastal dokument v okviru
projekta »VIS Mengeš, v katerem sta opisani vizija in strategija občine Mengeš. V njem
predvidevajo, da bo občina Mengeš zaradi bližine glavnega mesta ob glasbeno-kulturnih
prireditvah, športno-rekreacijskih možnostih ter ustrezni komplementarni gostinsko‐turistični
ponudbi predstavljala privlačno ter urejeno lokacijo za prebivanje in obiskovanje. Gospodarski
razvoj bo temeljil na obrti in podjetništvu ter na že uveljavljenih gospodarskih dejavnostih
(povzeto po Ferk, 2010).

Vizija odraža vrednote prebivalcev občine Mengeš in naravne danosti, hkrati pa vsebuje
temeljne strateške usmeritve EU in Slovenije, kar je pomembno pri pridobivanju sredstev iz
evropskih in nacionalnih virov (kakovost življenja, trajnostni razvoj). Odraža temeljna hotenja
prebivalstva (ustvarjanje privlačne bivalne klime, dobrega bivalnega standarda in okoljske
vzdržnosti). Mengeš bo infrastrukturno dobro povezana občina, ki bo prijazna tako do svojih
prebivalcev kot tudi do obiskovalcev in okolja, napredna, podjetna in prepoznavna (Občina
Mengeš, 2010).
4.5.5

Razlogi za sprejem OPN

Zaradi zagotavljanja prostorskih možnosti za bivanje, gospodarski razvoj, gradnjo objektov,
omrežij in naprav gospodarske javne in družbene infrastrukture ter izvajanje ukrepov za
izboljšanje stanja v okolju in na področju varovanja narave ter kulturne dediščine je vsebinsko
potrebna priprava novih prostorskih aktov občine. Izrednega pomena je omogočanje razvoja
občinskega središča navznoter in v širšem zaledju, skladnega razvoja podeželskega dela
občine, usklajenega prostorskega razvoja občine s sosednjimi območji, omogočanje razvoja
tržnega gospodarstva, za izboljšanje pogojev bivanja in drugih poselitvenih potreb, varstva
narave, varovanja okolja, razvoja gospodarske javne in družbene infrastrukture ter ohranjanja
kulturne dediščine. Leta 2004 so bile sprejete zadnje spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin in veljavnega družbenega načrta. Od takrat je občina sprejela več kot 160 razvojnih
pobud v obliki vlog za spremembo namenske rabe in pogojev in urejanja prostora ter jih skupaj
s svojimi strateškimi razvojnimi usmeritvami vključila v pripravo prostorskega akta (OPN
Mengeš, 2011).
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Pravna podlaga

Pravna podlaga za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta je Zakon o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, v nadaljnjem
besedilu ZPNačrt). Načrt je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo
pogoji umeščanja objektov v prostor. Načrt je po 39. členu ZPNačrt, sestavljen iz strateškega
in izvedbenega dela. ZPNačrt določa, da občine sprejemajo dve vrsti prostorskih aktov:
občinske prostorske načrte (OPN) in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN). Praviloma
se OPN pripravi in sprejme kot enovit prostorski akt, ki vsebuje tako strateški kot tudi izvedbeni
del, vendar pa ZPNačrt občinam dopušča tudi možnost, da ga sprejmeta v dveh ločenih
prostorskih aktih. Občina Mengeš je sprejela odločitev, da sprejmejo skupni OPN, ki vsebuje
strateški in izvedbeni del.
Dokončne pravne podlage za pripravo prostorskega načrta občine so bile podane s sprejemom
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list
RS, št. 79/07).
4.6 Usmeritve v prostorski razvoj
Iz strokovnih podlag, v katerih so bile izvedene analize in presoje, izhajajo naslednje
ugotovitve:
• Rast prebivalstva v naselju je stalna.
• Mesto je zanimivo za priseljevanje.
• Treba je zagotoviti dodatne površine za potrebe varstva predšolskih otrok in dejavnost locirati
v južnem delu mesta proti Loki – možna lokacija na mestu nepozidanih površin za
stanovanjsko gradnjo na jugu.
• Treba je zagotoviti površine za razvoj dejavnosti, ki danes potekajo na območjih
stanovanjskih površin in celo v garažah stanovanjskih objektov. Za ta namen bi bilo primerno
aktivirati kmetijske površine med traso predvidene obvoznice in gospodarsko cono na severu
ob nekdanji jami SCT.
• Obstoječe dejavnosti z elementi manjšega nakupovalnega središča na jugu Mengša dopolniti
s podobnimi ali poslovnimi in neproizvodnimi dejavnostmi.
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• Treba je sanirati degradirane površine v naselju in na območju »Cegvence« z njihovo popolno
prenovo in umestitvijo primernih dejavnosti; v središču naselja umestiti dejavnosti, ki sodijo v
mestno jedro oziroma urbano središče; na obrobju »Cegvence« pa umestiti dejavnosti za
šport, rekreacijo, turistične ali nastanitvene dejavnosti in podobno.
• Predvideti površine za selitev neprimerno lociranih dejavnosti (proizvodnje).
• Obstoječa stanovanjska območja zgostiti samo v smislu gradnje na nepozidanih stavbnih
zemljiščih, že pozidane parcele pa do mere določene pozidanosti za stanovanjska območja,
pri tem pa upoštevati obvezen odstotek zelenih oziroma zunanjih bivanjskih površin in
določeno višino za območje. Omejevanje s faktorjem izrabe gradbene parcele (FSI) ni
smiselno, ker je ta faktor marsikje presežen.
• Sanirati vizualno izpostavljena območja z dodatno pozidavo, ki se postopno znižuje in omili
izstopajoče strukture stanovanjske soseske.
• Sanirati razpršeno gradnjo, kjer je to mogoče z zaokroževanjem in povezovanjem z naseljem.
• Območja med traso obvoznice in obstoječo poselitvijo predvideti za poselitev samo v okvirih
potreb mesta do leta 2020.
• V jedro naselja umeščati centralne oskrbne dejavnosti v kombinaciji s stanovanji.
• V območjih z ohranjeno prvotno morfologijo ohranjati prvotno zasnovo vseh elementov in
avtohtono gradnjo. Ohranjati obstoječe gradbene linije in jih tam, kjer so prekinjene ponovno
vzpostaviti. V območjih jedra pri oblikovanju stavb upoštevati značilnosti in elemente avtohtone
gradnje.
• Območja zelenih površin na zahodu pod Gobavico ohranjati, ne pa nanje širiti poselitve.
• Zgraditi omrežje pešpoti, ki bi povezale območje skakalnice z območjem športnega parka in
območjem rekreacijskih površin »Cegvenca«.
• Ob izhodiščnih točkah (pod Gobavico) urediti javno parkirišče.
• Ohraniti jedro naselja ter obnoviti njegove posamezne dele z obnovo obstoječih struktur,
pravilnim umeščanjem dejavnosti in ohranjanjem elementov avtohtone gradnje.
Današnje stanje prostora je rezultat usmerjene širitve poselitve, pritiskov in potreb posameznih
investitorjev, zanimive lege za priseljevanje v zaledju večjih centrov in prostih zazidljivih
zemljišč v preteklosti. Preprečiti je potrebno medsebojno zlivanje naselij (Loka, Topole),
potrebno je ohraniti njihovo razpoznavnost v prostoru (OPN Mengeš, 2011).
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IZDELAVA DINAMIČNE KARTE NASELJA MENGEŠ

5.1 Matematični elementi kart
Matematični elementi kart omogočajo podajanje lege in medsebojnih odnosov na karti
povezanih objektov in pojavov v naravi. Med matematične elemente kart sodijo določitev
merila karte, orientacije karte, območja prikaza in okvirja ter kartografske projekcije, v primerih
sistemskih kart pa tudi razdelitev karte na liste (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
5.1.1

Kartografska projekcija

Matematičnemu predpisu, s katerim prenašamo objekte in pojave s ploskve referenčnega
elipsoida na ravnino, pravimo kartografska projekcija.
(φ, λ) → (y, x) oz.: y = f (φ, λ) in x = g (φ, λ).
φ – geografska ali zemljepisna širina
λ – geografska ali zemljepisna dolžina
Posledica prenosa na ravnino so deformacije dolžin, površin in kotov. Deformacije opisujemo
s parametri deformacij:
ω – maksimalna kotna deformacija,
c – linijsko projekcijsko merilo,
m – linijsko projekcijsko merilo v smeri meridianov,
n – linijsko projekcijsko merilo v smeri paralel in
p – ploščinsko projekcijsko merilo.
Namen kartografske projekcije je odpraviti eno vrsto deformacij in minimizirati drugi dve, zato
jih delimo na:


konformne – brez deformacij kotov (ω = 0, c = m = n, p ≠ 1);



ekvivalentne – brez deformacij površin (p = 1, ω ≠ 0);



ekvidistantne – brez deformacij dolžin v izbrani smeri (m = 1 ali n = 1, ω ≠ 0, p ≠ 1) in



poljubne – kompromis med deformacijami.
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Projekcije delimo še glede na pomožno projekcijsko ploskev v cilindrične (projiciranje na plašč
valja), konusne (na plašč stožca) in azimutne (na ravnino); glede na položaj pomožne
projekcijske ploskve pa na pokončne, poševne in prečne ter dotikalne (tangentne) in sekantne.
Poleg teh poznamo še polikonusne, psevdokonusne, psevdocilindrične, psevdoazimutne,
satelitske projekcije in druge (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
Izbira kartografske projekcije je odvisna od velikosti kartiranega ozemlja in zahtev glede
dopustnih vrednosti deformacij. Praviloma se pri izdelavi topografskih kart uporabljajo
konformne projekcije in takšne, ki zajamejo celotno območje (državne karte) s čim manj
koordinatnimi sistemi.
Pri naši izdelavi kart naselja Mengeš smo uporabili Gauss-Krügerjevo kartografsko
projekcijo državnega koordinatnega sistema D48, pri kateri izhodiščni meridian oziroma
poldnevniki predstavlja os x samostojnega koordinatnega sistema. To je ena od valjnih
projekcij, pri kateri se ohranjajo koti, dolžine in površine pa se deformirajo (konformna) (Slika
20).

Slika 20: Povečevanje deformacije glede na oddaljenost od izhodišča (Vir:
https://gradbenik.files.wordpress.com/2010/01/geodezija-geodezija-za-gradbene-inzenirje-stari-ucbenik.pdf, pridobljeno
8. 6. 2016)

Območje Slovenije po manjši korekciji oziroma razširitvi v celoti leži v 5. meridianski coni,
središče katere je poldnevnik z geografsko dolžino 15° vzhodno od Greenwicha (Slika 21). Če
je prikazano območje v več conah, pred ordinato y pišemo še število koordinatnega sistema
oziroma cone, da je v svetovnem merilu jasno, v kateri koordinatni sistem sodijo obravnavane
vrednosti. Da bi poenostavili uporabnost, so vpeljali še pravokotno koordinatno mrežo, katere
črte tvorijo kvadrante in so na kartah narisane v medsebojnih oddaljenostih celih kilometrov.

Slika 21: Projekcija na plašč valja in prikaz meridianskih con (Vir: https://gradbenik.files.wordpress.com/2010/01/geodezijageodezija-za-gradbene-inzenirje-stari-ucbenik.pdf, pridobljeno 8. 6. 2016)
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Merilo

Merilo je razmerje med razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi. Merilo je
pomemben matematičen element vsake karte, saj sta od njega odvisna območje kartiranja kot
tudi stopnja podrobnosti kartografskega prikaza vsebine (Petrovič, zapiski s predavanj). Merilo
je prikazano na vsaki karti in je zapisno v eni od treh oblik:


številčno ali numerično,



grafično ali linearno,



opisno ali neposredno merilo.

Številčno merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 25 000) ali ulomka (1/25 000). Ena pomeni
enoto dolžine na karti. Imenovalec pove, kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na
karti. Merilo 1 : 25 000 pove, da na karti 1 mm (cm, dm …) ustreza 25 000 teh enot v naravi –
25 000 mm (cm, dm …). Karta večjega merila je tista, ki ima manjši imenovalec (M 1 : 25.000
> M 1 : 50 000).
Velikost merila je razdalja v naravi, predstavljena v metrih, ki jim odgovarja 1 mm na karti.
Grafično merilo je številčno merilo, prikazano grafično. Na kartah je prikazano v obliki daljice
s skalo v merilu karte. Ker je prikazano v obliki ene linije, se preprosto imenuje enolinijsko
grafično merilo. Slednje je bolj praktično za uporabo, ker ne zahteva merjenja na karti in
računanja, temveč z neposrednim prenašanjem razdalje s karte na grafično merilo dobimo
razdaljo v naravi. Prednost grafičnega merila je v tem, da se krči in razteza skupaj s papirjem.
Opisno ali neposredno merilo je podano z razlago. Primer: 1 cm na karti je 500 m v naravi
(1 : 50 000).
Karta v merilu 1 : 25 000 je v večjem merilu kot karta 1 : 100 000, ker je določen del površine
v naravi predstavljen natančneje in podrobneje (Kartografija, 2016).
Pri izbiri merila pri izdelavi kart naselja Mengeš smo se prilagodili predvsem temu, da karte z
vsebino lahko prikažemo na formatu A3. Merilo karte smo prikazali pod legendo, izraženo v
numerični obliki. Glede na zahteve, ki smo si jih zadali, smo določili, da je ustrezno merilo
1 : 8 000, kar pomeni, da 1 cm na karti ustreza 80 m v naravi.
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Orientacija

Orientacija za izdelavo kart je bila povzeta po orientaciji kartografskih virov, ki so izdelani v
državnem koordinatnem sistemu D48 v Gauss-Krügerjevi projekciji, kar pomeni, da so karte
orientirane proti projekcijskemu severu..
5.1.4

Določitev območja

Območje prikaza tako kot merilo določimo glede na pričakovano uporabo karte, nanj pa vpliva
tudi tehnološka omejitev formata nosilca (papirja) (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016). Območje
prikaza, ki smo ga želeli prikazati na kartah je naselje Mengeš s pripadajočo okolico, ki se na
severnem delu na karti zaključi z zadnjim krožnim križiščem na mengeški obvoznici, na
zahodu s Cegvenškim bajerjem, na vzhodu z industrijsko poslovno cono Lek in na jugu prav
tako s krožnim križiščem mengeške obvoznice. Koordinate območja so določene v državnem
koordinatnem sistemu D48 in so zapisane na spodnji sliki.
Y 465565
X 114630
297 mm

Y 465565
X 112308

Y 468862
X 114630

420 mm

Y 468862
X 112308

Slika 22: Koordinate vogalov območja prikaza na karti

5.2 Kartografski viri
Pri izdelavi kart lahko uporabljamo različne podatke, ki so lahko numerični, grafični, v pisni ali
digitalni obliki. Od izbranih kartografskih podatkov je odvisna kakovost karte, s tem pa so
večinoma povezani tudi stroški izdelave karte.
Kartografske vire lahko delimo na (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016):


osnovne (iz njih povzamemo večino vsebine karte in jih uporabimo kot neposredno osnovo
za generalizacijo pri izdelavi karte);



dopolnilne (namenjeni so dopolnitvi vsebine – uporabimo jih predvsem za dopolnitev
vsebine, ki je na osnovnem viru ni, je neustrezna ali pa je zastarela);
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pomožne (zbirka podatkov, ki nam služi le za boljše razumevanje in spoznavanje kartiranega
območja in jih ne uporabimo neposredno na karti).
5.2.1

Zbiranje, sistematizacija in podrobna analiza kartografskih virov

Za izdelavo naših kart smo najprej preučili in analizirali podatke, ki jih bomo lahko uporabili.
Karte, ki smo jih izdelali, predstavljajo različna časovna obdobja, zato smo morali pridobiti
ustrezne vire.
Osnovni kartografski viri, ki smo jih uporabili pri naši izdelavi kart, so:


DTK5 (topografski podatki merila 1 : 5 000),



KS (kataster stavb),



REZI (register zemljepisnih imen),



UL (ulice),



franciscejski kataster (skenogram),



historični črno-beli aeroposnetki iz leta 1967.

Dopolnilni viri, ki smo jih uporabili za dopolnitev vsebine karte, so:


DOF,



TTN5.

Pomožni viri:


zgodovinska literatura.

5.2.1.1. DTK 5 (zbirka topografskih podatkov)
DTK5, ki ustreza ravni merila 1 : 5 000, predstavlja vektorsko zbirko topografskih podatkov
homogene natančnosti in podrobnosti. Zajem podatkov v DTK5 se izvaja iz najnovejših
posnetkov cikličnega aerosnemanja. Matematični osnovi za geometrijo vseh zajetih podatkov
sta državna kartografska projekcija D48.
Po vsebini so podatki razdeljeni v štiri objektna področja (hidrografijo, pokritost tal, zgradbe in
promet), ta pa so dalje razdeljena še na objektne tipe. Zajem podatkov v DTK5 se izvaja iz
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najnovejših posnetkov cikličnega aerosnemanja, ob zajemu pa se uporabljajo tudi obstoječi
podatki drugih virov.
Podatke podatkovnega niza lahko uporabimo kot podlago za prikaz grafičnih delov občinskih
prostorskih planskih aktov, geolociranje drugih podatkov v prostoru in potrebe digitalne
kartografije (Splet Prostor, 2016).
Topografski podatki za DTK5 se zajemajo in vzdržujejo po listih merila 1 : 5 000. Oznaka
posameznega lista ima splošno oznako trigonometrične sekcije in številko lista znotraj nje
(GURS, 1998). Za liste, ki predstavljajo območje naselja Mengeš, veljajo oznake stare
razdelitve (GK) E2405, E2406, E2415, E2416, E0745 in E0746 oziroma nove razdelitve
(ETRS) E0605, E0606, E0615, E0616, E0745, E0746, odvisno iz katerega obdobja izvirajo
podatki.

Slika 23: Stara in nova razdelitev na liste na območju naselja Mengeš

Pri izdelavi kart naselja Mengeš smo podatke DTK5 uporabili kot osnovni kartografski vir.
Območje naselja Mengeš predstavlja šest listov. Podatki na karti predstavljajo vodno mrežo,
prometne povezave in pokritost tal (gozd).
5.2.1.2. Kataster stavb
Kataster stavb (KS) je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, ki povezuje
stvarne pravice na stavbah, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti stavbo
ali del stavbe v prostor oziroma stavbo ali del stavbe poveže z lastnikom (Splet Prostor, 2016).
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Podatki katastra stavb so v našem primeru služili kot grafični prikaz umestitve objektov v
prostor. Z oranžno barvo so prikazane stavbe (Slika 29), da se razlikujejo od sloja zemljiških
parcel oziroma parcelnih mej.

Slika 24: Prikaz sloja katastra stavb (Vir: http://www.eprostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/nepremicnine/kataster_stavb/, pridobljeno 15. 7. 2016)

5.2.1.3. REZI (register zemljepisnih imen)
Register zemljepisnih imen je osnovni državni geoinformacijski sloj. Vsebuje imena objektov,
ki imajo neko zgodovinsko, časovno, družbeno ali etnološko uveljavljeno identiteto. V registru
so toponimi (imena naseljenih krajev in njihovih delov ter zgradb), hidronimi (vodna imena),
oronimi (imena reliefnih oblik) in horonimi (imena krajinskih delov). Imena so prevzeta iz
temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5 000 in 1 : 10 000 (REZI5/10), državnih
topografskih kart v merilu 1 : 25 000 (REZI25) ter državne pregledne karte v merilu 1 : 250 000
(REZI250) (Splet prostor, 2016). Za podomačevanje tujih zemljepisnih imen od leta 1995 skrbi
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (KSZI VRS) (GURS,
pridobljeno 5.1.2017).
Na kartah naselja Mengeš smo uporabili REZI5 za poimenovanje krajev, zaselkov, voda, vrhov
in ledinskih imen.
5.2.1.4. UL (imena ulic)
Sloj imena ulic vsebuje lokacijske in opisne podatke ter se vodi v okviru integrirane prostorske
baze registra prostorskih enot.
Podatki GURS-a (topografski podatki, kataster stavb, register zemljepisnih imen in ulice) so v
vektorski obliki; franciscejski kataster in historični črno-beli aeroposnetki pa rastrski.
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5.2.1.5. Franciscejski kataster (skenogram)
Franciscejski kataster je vrsta davčnega popisa, ki se je v letih od 1818 do 1828 uveljavila v
habsburških dednih deželah po reformah cesarja Franca I. Napisan je v nemščini in je
naslednik Jožefinskega katastra. Kataster vsebuje opisni in grafični del. Opisni del vsebuje
zapisnike, sezname posestnikov, opise mej katastrskih občin in seznam dohodkov zemljiških
parcel. Grafični del predstavljajo katastrske mape, ki so barvne, večinoma risane v merilu
1 : 2 880, osnovna enota pa je katastrska občina (Wikipedia, 2016).

Slika 25: Franciscejski kataster – območje Velikega Mengša (Vir: Arhiv RS)

Skenograme franciscejskega katastra (Slika 28) smo uporabili kot osnovni kartografski vir za
izdelavo karte »Obdobje naselja Mengeš med letoma 1818 in 1828«. Za uporabo
skenogramov smo jih morali georeferencirati. To smo naredili tako, da smo identične točke na
rastru izenačili s točkami geolociranih vektorskih podatkov.
5.2.1.6. Historični aeroposnetki
Aerofotografije so rezultat fotografiranja površja Zemlje s pomočjo letala, helikopterja, danes
predvsem brezpilotnih letalnikov in satelitov. Rezultati aerofotografiranja so tudi elementi
zunanje orientacije za vsako posamezno aerofotografijo. Namen aerofotografiranja je
evidentiranje dejanskega stanja v prostoru kot vir zajema topografskih podatkov, uporablja pa
se tudi kot vhodni podatek za izdelavo ortofotov in digitalnega modela reliefa (Splet Prostor,
2016).
Za izdelavo karte poselitve naselja »Mengeš leta 1967« smo uporabili črno-bele skenograme
historičnih aerofotografij. Historične aerofotografije iz tega obdobja (Slika 25) smo naročili v
arhivu Geodetske uprave Republike Slovenije, ki ga zanjo vodi Geodetski inštitut Slovenije.
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Naše izbrano območje kartografske obdelave prostorskih podatkov obsega tri skenograme
aerofotografij. Tudi to vrsto podlage je bilo treba za našo uporabo geolocirati.

Slika 26: Historični aeroposnetek – Mengeš leta 1967 (Vir: GURS)

5.2.1.7. DOF (državni ortofoto)
Državni ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne
orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo. Pri tem so odstranjeni vplivi
optičnih deformacij fotoaparata, njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena. Analogni
izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti v merilu 1 : 5 000.
Po vsebini je ortofoto fotografija, po metričnosti pa je podoben karti. Uporabljajo ga v več
strokah, in sicer v arheologiji, gozdarstvu, kmetijstvu, geografiji, geologiji, prostorskem
načrtovanju in ekologiji. Zaradi razgibanosti terena in aerofotografije, ki ni posneta vodoravno,
je treba pred izdelavo ortofota najprej določiti obliko terena in izvesti orientacijo posnetka.
Navadno se ta za večje območje in s tem za več posnetkov hkrati izračuna s pomočjo
aerotriangulacije, nato pa se določi še model objekta (DMV). S posebno transformacijo se nato
izračuna ortofoto (Bric, pridobljeno 20.5.2016).
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Kot zadnjo smo izdelali karto, ki prikazuje naselje »Mengeš v naslednjih tridesetih letih«. Za
osnovo smo vzeli obstoječo karto iz leta 2016, vanjo pa smo z upoštevanjem urbanističnega
grafičnega in tekstualnega načrta občine Mengeš vrisali spremembe in prikazali širjenje
naselja Mengeš. Kot dopolnilni vir smo za podlago uporabili DOF050 (Slika 26).

Slika 27: DOF050 – območje Mengša; snemanje iz leta 2014 (Vir: GURS)

5.2.1.8. TTN5 (Temeljni topografski načrt 1 : 5 000)
Temeljni topografski načrt (TTN5) je sistemska karta največjega merila v Sloveniji. Razdelitev
na liste poteka po pravokotni mreži Gauss-Krügerjeve projekcije sistema D48. Velikost lista
znaša 2,25 x 3 km. Območje Slovenije, ki je zajeto v tem merilu, predstavlja 2 537 listov.
Preostala, manj intenzivna območja so zajeta v merilu 1 : 10 000, kar predstavlja 258 listov.
List v merilu 1 : 10 000 predstavlja velikost 4,5 x 6 km. Izdelava temeljnega topografskega
načrta sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, obnova listov pa ni potekala konsistentno in
se je leta 1997 popolnoma zaustavila. Danes so na voljo skenogrami vseh originalov ločljivosti
300 dpi, stanje kart pa je različno, saj velikost listov predstavlja stanje iz šestdesetih let. O
natančnosti TTN 5 težko govorimo, saj ta ni povsem znana in zanjo obstajajo le nezanesljive
ocene (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
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Podatkovni niz TTN5 sestavljajo digitalne kopije (skenogrami) reprodukcijskih originalov
temeljnih topografskih načrtov merila 1 : 5 000 (TTN5), ki so zajeti ločeno po vsebinskih slojih:


infrastruktura naselja,



napisi,



hidrografija,



plastnice z višinskimi kotami.

Skenogrami so digitalne slike reprodukcijskih originalov in so geolocirani v državnem
koordinatnem sistemu D48. Glede na to lahko služijo v različnih prostorskih podatkovnih bazah
kot podlaga ali za orientacijo v prostoru (Splet prostor, 2016).
Pri izdelavi kart naselja Mengeš smo TTN5 (Slika 27) uporabili kot dopolnilni vir za lažje
razumevanje podatkov iz baze DTK5.

Slika 28: TTN5 združena vsebina – območje Mengša (Vir: GURS)

5.2.1.9. Digitalni model višin
Digitalni model reliefa (v nadaljevanju DMV) oziroma digitalni model reliefa (v nadaljevanju
DMR) je enostaven zapis v dvorazsežno kvadratasto celično mrežo z višinami, zapisanimi kot
atributi (Podobnikar, 2002). Geodetska uprava RS izdaja in vodi podatke o naslednjih digitalnih
modelih višin: DMV 100, DMV 25, DMV 12,5, DMV 5, DMR 1 (iz podatkov laserskega
snemanja Slovenije – LSS).
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Slika 29: Digitalni model višin DMV (Vir: http://www.fgg.unilj.si/č/sdrobne/GIS_Pojm/DIGITALNI%20MODEL%20VI%C5%A0IN%20(DMV).htm, pridobljeno 15. 7. 2016)

Z uporabo DMV 5 smo v programu OCAD generirali rastrsko sliko sivine, ki predstavlja relief
na območju izdelave kart.
5.3 Oblikovanje karte
Pri oblikovanju karte gre za doseganje kompromisa med karto kot matematično definirano
površino, pri kateri sta pomembni predvsem geometrijska pravilnost prikazane vsebine in
korektnost matematične osnove ter karto kot prikazom geografskih objektov in pojavov, ki
zahteva popolnost in jasno pomensko kakovost prikazane vsebine.
Kartografski način prikazovanja zemljišča ima svoje posebnosti in zakonitosti, ki jih moramo
upoštevati pri oblikovanju kart. Karta je prikaz v določenem merilu in kartografski projekciji. Je
selektivna (objekti, pomembni za uporabnika karte, so poudarjeni, preostali pa zapostavljeni
ali celo izpuščeni, ne glede na prag vidnosti v naravi) in je model realnega sveta. Posamezni
realni objekti so prikazani z omejenim naborom kartografskih znakov, karta poleg neposredne
preslikave zemljišča vsebuje tudi dodatne informacije, kot so natančna lega objekta,
zemljepisna imena, višinski prikaz, morske globine. Celotna notranja vsebina karte je
sestavljena iz ustrezne razporeditve kartografskih pogojnih znakov. Cilji oblikovanja
kartografskih znakov so asociativnost znaka, stiliziranje znaka, ki povzroči preglednost
karte, kontrastnost znakov glede na ozadje in medsebojno kontrastnost znakov, čitljivost
posameznega znaka, ki je dosežena z upoštevanjem praga čitljivosti, ter estetski videz
celotne karte. Pri oblikovanju kartografskih znakov osnovne grafične elemente (točko, linijo,
ploskev) spreminjamo z uporabo šestih (Bertinovih) grafičnih spremenljivk: barva, oblika,
vzorec, smer, velikost, tonska vrednost (Slika 29) (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
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Slika 30: Beartinove grafične spremenljivke (Vir:
http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/A3Jacques%20Bertin%20and%20graphic%20semiology%201/CO-017.pdf, pridobljeno 15. 7. 2016)

5.3.1 Kartografski znaki
Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki ponazarjajo različne terenske objekte in pojave, so
prilagojeni merilu in namenu karte ter pojasnjeni v njeni legendi. Poznavanje kartografskih
znakov je osnova – abeceda za branje karte.
Knjižnica kartografskih znakov ni standardna za vse karte, ampak je odvisna od vrste in
namena karte, tudi od kartografa.
V svetovnem merilu so kartografski znaki standardizirani le za pomorske karte in karte za
orientacijski tek (Petrovič, 2002).
5.3.1.1 Točkovni kartografski znaki
Točkovni kartografski znaki imajo predvsem točkovno dimenzijo svoje lokacije v prostoru.
Zaradi tega tudi sintaktični znaki, ki jih uporabimo za prikazovanje takih pojavov po svoji
grafični vrednosti teže k točki – piki, krogu ali drugim pravilnim geometričnim likom. Točkovne
pojave pokažemo lahko tudi s posebnimi pogojnimi znaki, katerih semantični pomen grafično
analogno spominja na obliko objekta v naravi.

Slika 31: Primer točkovnih znakov
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5.3.1.2 Linijski kartografski znaki
Za prikaz linijskih objektov, kot so ceste, reke, železnice, administrativne meje in drugo,
uporabimo linijske kartografske znake. Črte linij so lahko različnih oblik, barv in debelin, kar
linijam doda atributno vrednost. Dolžine linij običajno ustrezajo dejanskim vrednostim v naravi,
medtem ko so širine oziroma debeline črt na zemljevidih največkrat pretirane (Fridl, 1999).

Slika 32: Primer linijskih znakov

5.3.1.3 Površinski kartografski znaki
Površinski objekti in pojavi imajo v kartah po navadi svojo topografsko dimenzijo, ki jo je
mogoče ohraniti glede na odnose z drugimi prostorskimi pojavi. V kartah jih prikazujemo s
površinskimi kartografskimi znaki, ki poleg obsega, ki je količinski pokazatelj objekta oziroma
pojava, s pomočjo izbire grafičnih spremenljivk pokažejo tudi kvalitativne značilnosti pojavov
iz narave. Za prikaz atributnih vrednosti površinskih objektov in pojavov se največkrat
uporabijo različni vzorci in barve.

Slika 33: Primer površinskih znakov

5.3.1.4 Geometrični kartografski znaki
Geometrični znaki so sestavljeni iz pravilnih likov (kvadratov, pravokotnikov, krogov, trikotnikov
ali celo iz črt) in jih najpogosteje uporabljamo za prikaz točkovnih objektov, ki so na posamezni
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lokaciji. S takšnim prikazom, ki je sicer manj asociativen od nazornih znakov, vendar ga je
lažje oblikovati, prikazujemo kvaliteto in medsebojne odnose večjega števila objektov. (Fridl,
1999)
5.3.1.5 Nazorni kartografski znaki
Nazorne kartografske znake uporabljamo za kartiranje posameznih točkovnih pojavov. Ti znaki
omogočajo enostavno poznavanje kartografskih prikazov s pomočjo poenostavljenih izrisov
njihovih zunanjih ali karakterističnih potez ali pa s poudarjanjem asociativnih lastnosti. Širšemu
krogu uporabnikov so lažje razumljivi, ne da bi se ti morali o njih posebej poučiti iz opisov v
legendah. Npr. drevesa s krošnjami ponazarjajo, da je na zemljevidu prikazan listnati gozd in
ne iglasti.
5.3.1.6 Črkovno-številčni kartografski znaki
Črkovno-številčni znaki se uporabljajo za prikaz izbrane vrste pojavov. Kvalitativne značilnosti
posameznih objektov so zaznamovane s postavitvijo črk, številk, kratic ali ločil na ustreznem
mestu. Njihov pomen je potrebno razložiti v legendi. Prednost uporabe teh znakov je v
ekonomičnosti, saj na karti ne zasedejo veliko prostora. Primer uporabe znakov je npr. ime
pojava, kjer uporabimo začetno črko (ajda – A, pšenica – P, ječmen – J in podobno) ali pa že
vpeljane okrajšave (npr. aluminij – Al, železo – Fe oziroma njiva – nj, gozd – gd in podobno).
Z različnimi velikostmi črkovno-številčnih kartografskih znakov se lahko prikažejo kvantitativne
vrednosti vsebinskih elementov, vendar to ni pogosto uporabljena metoda.
5.4 Napisi
Napisi na kartah pojasnjujejo številne objekte, ki jim pripadajo. Zaradi njihove sestave iz vrst
črk in številk ter različnih ločil jih lahko razumemo kot nadgradnjo črkovno-številčnih
kartografskih znakov. Najpogosteje se napisi uporabljajo pri zapisu zemljepisnih imen.
Uporabljeni so lahko tudi za druge tekstovne razlage. Glede na razporeditev elementov
vsebine na karti je večinoma odvisna tudi postavitev napisov.
Imena, ki pojasnjujejo objekte, prikazane s točkovnimi ali manjšimi površinskimi kartografskimi
znaki (mesta, vasi, manjša jezera in podobno), se izpisujejo desno od znaka oziroma na desni
zgornji ali desni spodnji rob, seveda v manjši oddaljenosti od njega. Levo od znaka postavimo
napise, če zaradi prekrivanja z drugimi elementi karte desno usmerjena postavitev ni izvedljiva.
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Položaj in orientacijo točkovnih, linijskih ali površinskih objektov na karti podamo s pravilno
postavitvijo imen. Tako predstavimo njihove kvalitativne in kvantitativne lastnosti. Te lahko
prikažemo z različno velikostjo, obliko ali barvo napisov (na primer večji napisi za mesta s
100.000 prebivalci kot za vasi z 200 prebivalci ali črne, pokončne črke za naselja v primerjavi
z modrimi, poševnimi za vode). Za izvedbo uravnotežene in vizualno estetske karte je
izrednega pomena ustrezen izbor napisov (Fridl, 1999).
Poleg postavitve napisov je treba preveriti tudi njihovo pravilnost in ustreznost. V našem
primeru smo uporabili bazo registra zemljepisnih imen (REZI) in bazo ulice (UL). Ker se stanje
na terenu neprenehoma spreminja, je treba ugotoviti, ali so podatki še vedno ustrezni za
uporabo. Spremembo imena ulic in dodajanje novih ulic na karto lahko preverimo s pomočjo
Uradnega lista RS.
5.5 Grafične spremenljivke
V kartografiji ima oblikovanje kartografskih sredstev izreden pomen. Samo dobro zasnovan
znakovni sistem karti omogoča dobro izraznost, enoumnost, preglednost, zapomljivost,
standardnost in percepcijo znakov ter njihovo vključevanje v karto (Rojc 1986, str. 131).
Najbolj temeljito in sistematično je osnovne možnosti oblikovanja kartografskih izraznih
sredstev obdelal Jacques Bertin. V delu Semiologie graphique iz leta 1967 je uvedel termin
»grafična spremenljivka«, kjer gre predvsem za spreminjanje velikosti, oblik, barv, vzorcev,
svetlobnih vrednosti ter smeri točkovnih, linijskih in površinskih znakov pa tudi drugih izraznih
sredstev, kot so grafikoni in napisi. S pomočjo grafičnih spremenljivk in upoštevanjem
določenih pravil sistematično oblikujemo kartografska izrazna sredstva na način, da z njimi
nazorno pokažemo lastnosti ali razprostranjenosti različnih pojavov in oblik.
Za prikaz določenih kvantitativnih in kvalitativnih lastnosti objektov in pojavov moramo izbrati
najprimernejšo grafično spremenljivko, saj vse po vrsti niso enako primerne za ponazoritev
izbranih lastnosti. Grafični spremenljivki barva in vzorec sta manj uporabni za poudarjanje
kakovosti tanjših linij ali točkovnih znakov, saj se tako oblikovani znaki največkrat izgubijo na
podlagi. Za ti dve spremenljivki lahko rečemo, da sta še najbolj primerni za prikazovanje razlik
med poligoni.
Uporaba svetlobne vrednosti je na primer bolj primerna za predstavitev indeksov in deležev
pri površinskih znakih kot pri linijskih in točkovnih znakih, ker so ti navadno manjši. Največkrat
se za oblikovanje kartografskih izraznih sredstev uporabijo kombinacije grafičnih spremenljivk,
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na primer dveh ali več hkrati in ne le ena od danih možnosti. Kombinacijo lahko sestavljata
debelina in oblika, velikost in barva in podobno.
Sposobnost dojemanja kartografskih prikazov je pri ljudeh različna, največkrat pa je odvisna
od spola, starosti, izobrazbe in tudi od značaja. Zakonitosti grafičnih spremenljivk in njihovo
poznavanje je izredno pomembno, saj lahko neprimerna uporaba teh zmede tudi izkušenega
uporabnika zemljevidov (Fridl, 1999).
5.5.1

Oblika

Obstaja veliko število raznovrstnih oblik kartografskih znakov, pa naj gre za prikaz točkovnih,
linijskih ali pa površinskih kartografskih elementov. Še posebej točkam in linijam je mogoče
dodeliti neomejeno število novih oblik, kljub temu da obstajajo določene omejitve pri njihovi
izbiri. Kartografski znaki so lahko pravilnih (geometričnih) oziroma nepravilnih oblik. Pravilne
oblike znakov so na primer krog, kvadrat in trikotnik ter se največkrat posamično uporabljajo
za prikazovanje točkovnih objektov, v večjem številu pa za prikazovanje linijskih in površinskih
objektov. Pri nepravilnih oblikah pa gre zlasti za slikovne prikaze posameznih objektov (na
primer mostovi, hiše, drevesa). Dalje se kartografski znaki ločijo na geometrične, nazorne in
črkovno-številčne. Brez pojasnil v legendi je mogoče prepoznati predvsem nekatere točkovne
znake. Njihova oblika je namreč zelo podobna objektom v naravi (asociativna) ali pa je znak
že uveljavljen za prikaz določenega pojava v kartografiji oziroma drugi stroki. Grafična
spremenljivka oblika je nepogrešljiva tudi pri ločevanju posameznih skupin napisov na kartah
(na primer antikva, blok). Skupine napisov se med seboj ločijo po vrsti (na primer Times New
Roman, Futura, Helvetica), debelini (normalne, polkrepke, krepke) in višini črk (normalne,
ozke, široke). Različnost uporabe napisov lahko dosežemo tudi z uporabo malih (minuskule)
in velikih (majuskule) črk. Na topografskih kartah je dovoljeno uporabiti od dve do največ šest
različnih vrst pisav. Oblika je predvsem spremenljivka, ki je ustrezna za prikazovanje razlik
med številnimi objekti z različnimi lastnostmi. Najmanj je oblika primerna za predstavo
količinskih vrednosti ali kvantitete. Te najlažje ponazorimo z velikostjo znakov. Oblika je za
izdelovalca karte zelo zahtevna, saj neprimerna uporaba te grafične spremenljivke lahko
povzroči večje napake ali nejasnosti pri razumevanju vsebine karte. Treba se je zavedati, da
je na eni karti težko prikazati večje število oblikovno različnih kartografskih znakov, s tem pa
se izgublja tudi njena preglednost. Poleg tega so tudi geometrične oblike prepoznane šele nad
neko določeno velikostjo znakov (Fridl, 1999).
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Velikost

Velikost se kot grafična spremenljivka večinoma uporablja za prikaz kvantitativnih informacij,
te pa so podane v relativnih ali absolutnih vrednostih. Navadno velikost kartografskih znakov
spreminjamo po izbranih matematičnih načelih (na primer debeline linij, velikost točkovnih
znakov). Gre predvsem za spreminjanje dolžin, širin, višin, debelin, površin ali prostornin
izraznih sredstev. Ne glede na vse morajo biti njihove velikosti v ustreznem razmerju s
številčnimi vrednostmi pojavov. Na splošno velja, da bolj kot je objekt pomemben in večja kot
je njegova številčna vrednost, večji znak se zanj uporablja.
Velikost ima izreden pomen pri oblikovanju napisov. Višine črk morajo biti namreč v sorazmerju
s pripadajočimi elementi in razpoložljivim prostorom celotne karte. Večinoma je velikost črk
določena v pikah (1 pika pomeni 0,35 mm ali 1/72 inča) pri velikih tiskanih črkah v imenu. Velik
vpliv na vizualne razlike imajo tudi normalne in poudarjene črke (Fridl, 1999).
5.5.3

Barva

Grafična spremenljivka barva ima zelo velik psihološki učinek na uporabnika. Barve pomagajo
poudariti vsebino in pomnjenje informacij, predvsem pa vzbujajo uporabnikovo pozornost.
Lastnost barve je njena prostorska ekonomičnost zaradi sposobnosti prekrivanja različno
obarvanih kartografskih sredstev. Za to grafično spremenljivko velja, da je zelo asociativna, še
posebej, kadar so pri prikazovanju kvalitativnih lastnosti pojavov posnemane njihove naravne
barve.
Barve v človeku vzbujajo pozitivne oziroma negativne občutke, zato je treba te vtise upoštevati
pri njihovi izbiri. Za uravnotežen vtis karte je treba uporabljati tako hladne kot tople barve.
Pozitivni občutki se ujemajo s toplimi barvami, kot so rdeča, oranžna in rumena. Negativni
občutki pa se ujemajo s hladnimi barvami, to so vijoličasta, modra, zelena in druge.
Pri prikazovanju različnih objektov so barve največkrat izbrane glede na njihovo dejansko
barvo v naravi. Zato zeleno povezujemo z rastjem, modro z vodo, rdečo s toploto, rjavo s prstjo
in podobno.
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Svetlobna vrednost

Grafično spremenljivko svetlobno vrednost uporabimo, kadar želimo na zemljevidu pokazati
razmerja med velikostmi, intenzivnostmi ali razsežnostmi pojavov. Pri tem gre za spreminjanje
svetlosti, barvna vrednost pa ostaja enaka.
Tak prehod pri nepestrih barvah pomeni od bele, raznih sivih tonov do črne barve. Pri pestrih
barvah se svetlobna vrednost spreminja z dodajanjem črne ali bele k nasičenim barvam. Večje
vrednosti imajo navadno nasičene in temnejše odtenke, manjše pa svetlejše. Z neprekinjeno
intenzitetno barvno lestvico lahko dosežemo dobro preglednost, česar za dobro izmerljivost
ne moremo trditi. Najpogosteje se zato uporabljajo stopenjske barvne lestvice, pri katerih se
svetlost barve spreminja po intervalih. Najbolj uporabljena je uporaba svetlobne vrednosti pri
površinskih kartografskih znakih. V praksi se je pokazalo, da je za boljšo preglednost karte pri
manjših površinah bolje uporabiti manj svetlostnih stopenj kot več. Pri napisih je njihova
svetlobna vrednost odvisna od barve podlage. Črni napisi na beli podlagi bolj izstopajo, kot če
bi bila podlaga temna (Fridl, 1999).
5.5.5

Vzorec

Pri vzorcu je pomembna predvsem njegova sestava. Ta je lahko sestavljena iz likov istih oblik,
ki so lahko razporejeni v različnih strukturah oziroma gostotah. Z zbliževanjem manjših znakov
dobimo nežnejše vzorce, grobe vzorce pa dobimo s sestavljanjem večjih in med seboj
razmaknjenih elementov. Značilno je, da grobi vzorci izstopajo, nežnejši pa so odmaknjeni v
ozadje. Vzorec, kjer so po površini enakomerno razporejene pike ali črte, lahko imenujemo
tudi raster.
O vzorcu kot grafični spremenljivki torej govorimo, ko gre za proporcionalno pomanjšanje ali
povečanje velikosti geometričnih likov in razmikov med njimi. Oblikovanje in spreminjanje
strukture danega vzorca potekata po načelih fotografske povečave in pomanjšave ter sta
odvisna od površine, ki jo ta zavzema. Večji kot je poligon, večje število vzorčnih stopenj je
mogoče uporabiti. Pomembno je, da pri vzorcu kot grafični spremenljivki ne zamenjujemo
zakonitosti, ki veljajo zanj z značilnostmi grafične spremenljivke velikost. Vzorec še posebej
uporabljamo pri ločevanju površin z različnimi kvalitativnimi lastnostmi in ne za kvantitativne
vrednosti, kot bi si lahko predstavljali. Kadar vzorec oblikujemo v kombinaciji z velikostjo, lahko
tako poudarimo intenziteto in kvantiteto pojava. Za izredno primernega se vzorec pokaže tudi,
ko želimo jasno prikazati prekrivanje dveh in redkeje tudi več različnih površin (Fridl, 1999).
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Slika 34: Primer vzorca

5.5.6

Smer

Grafična spremenljivka smer se uporablja za pojave, pri katerih prihaja do spreminjanja njihove
orientacije ali usmerjenosti v prostoru glede na smeri neba. Smer uporabljamo tudi za prikaze
dinamike in smeri njihovega širjenja. Najbolje jo je uporabljati za prikazovanje morskih tokov,
vetrov, migracijskih tokov in podobno. Lahko se uporablja tako za točkovne kot tudi linijske in
površinske znake ter napise. Ta grafična spremenljivka se najbolj uporablja v kombinaciji z
drugimi spremenljivkami. Odlično se ujema z velikostjo kot grafično spremenljivko.
Pri napisih in točkovnih kartografskih znakih je smer določena s kotom naklona, črko oziroma
znakom. S puščico je nakazana usmerjenost linijskih pojavov. Tako so prikazani premiki in
dinamika pojavov v prostoru. Intenzivnost pojava je prikazana z debelino črte.
Smer kot grafična spremenljivka je hkrati lahko tako kvantitativne kot tudi kvalitativne lastnosti
objektov. Pri napisih se poleg klasične pokončne pisave lahko uporabljajo tudi poševne črke.
Nagnjene so lahko naprej ali nazaj in s tem nakazujejo smer (Fridl, 1999).
5.6 Elementi topografske podlage
Med elemente topografske podlage štejemo relief, vodovje, rastje, naselitveno omrežje,
prometne povezave in administrativne meje.
5.6.1

Relief

Relief ali oblikovanost površja je skupek najrazličnejših površinskih oblik. Navadno je relief
odlična podlaga za nadaljnje dodajanje drugih topografskih elementov. Na zemljevidu relief
različnih nadmorskih višin označujemo s senčenjem ali barvami. Po višini pa relief razdelimo
na:


nižavja (od 100 do 200 m),

Zajšek, P. 2017. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.



gričevja (do 500 m),



hribovja (do 1500 m),



gorovja (nad 1500 m).
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Vodovje

Vodovje je nepogrešljiv in največkrat uporabljen element topografske podlage. Za prikaze
hidroloških elementov se lahko uporabijo točkovni kartografski znaki ter linijski in površinski
kartografski znaki. Z napisi pa navadno opišemo objekt oziroma pojav. S točkovnimi znaki
navadno prikažemo izvire, ponore, vodne objekte in drugo, z linijskimi pa poteke rek in potokov,
ki jih s pomočjo debeline linije lahko kategoriziramo. Širše reke, ribnike, jezera in morja
prikažemo s površinskimi kartografskimi znaki. Za kartografske znake in napise za vodovje
navadno uporabljamo modro barvo.
5.6.3

Naselitveno omrežje

V splošnem imajo lahko naselja različne vloge. Delimo jih lahko na kulturna, univerzitetna,
trgovska, turistična, industrijska in druga.
Na kartah lahko pomen in vlogo naselij prikažemo z različnimi točkovnimi in ploskovnimi znaki.
Ti so lahko različne velikosti, različnost pa lahko prikažemo tudi z različnimi tipi pisav. V
kartografski terminologiji bi bila karta brez zapisanih naselij tako rekoč »nema«. Zemljepisna
imena so izredno pomembna za orientacijo in dobro percepcijo kartografske vsebine (Radovan
1994, str. 31). Z zapisom toponimov prikažemo lastnosti posameznih naselij. Na kartah se za
različne tipe naselij navadno uporabijo različni tipi črk. Za mesta se lahko uporabijo velike
tiskane črke, za vasi in zaselke pa male tiskane. Največkrat je velikost črk povezana s številom
prebivalcev. Razvrstitve kategorizacije mest so lahko tudi drugačne, na primer glede na njihov
administrativni pomen ali določeno tematiko.
5.6.4

Prometno omrežje

Prometno omrežje na kartah prikazujejo linijski znaki. Navadno so to enojne ali dvojne
vzporedne črte različnih barv in struktur.
Na kartah naselja Mengeš je cestno omrežje prikazano z dvema vzporednima črtama (črni
barvi), prostor med njima pa zapolnjuje bela barva. Kategorizacijo cest smo na kartah prikazali
z debelinami črt in različnimi barvami.
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V splošnem obstaja več vrst klasifikacije cestnega in železniškega prometa. Avtomobilske
ceste je mogoče razdeliti glede na pomen (državna, regionalna in lokalna cesta), način
uporabe (avtocesta, cesta za mešana vozila I. in II. reda, kolovoz, steza) in vrsto cestišča
(betonska, asfaltna in makadamska cesta). Železniške proge je mogoče razdeliti glede na
število tirov (eno- ali dvotirna železniška proga) in vrsto pogonskih sredstev (električna, parna
ali motorna železniška proga) (Fridl, 1999).
Pri izdelavi kart naselja Mengeš smo uporabili kategorizacijo cest glede na pomen in način
uporabe. Kategorizacijo cest smo prikazali s pomočjo debeline in barve linijskega znaka.
Regionalna cesta in obvoznica Mengeš sta prikazani z dvema tankima črnima črtama, prostor
med njima pa je obarvan z rumeno barvo. Sledijo lokalne ceste, prikazane z linijskim znakom,
z dvema tankima črnima črtama, prostor med njima pa je obarvan z belo barvo. Lokalne ceste
smo s pomočjo debeline linijskega znaka kategorizirali na glavne in stranske ulice ter poti. Poti
pod drevoredi ter tiste, ki so namenjene izključno pešcem in kolesarjem, smo prikazali z
zaporednimi sivimi pikicami.
V našem primeru so karte izdelane v merilu 1 : 8 000, kar pomeni, da debeline linij, ki
predstavljajo cestišče, niso v sorazmerju s širino poti in cestišč, zato so ti prikazi podvrženi
večji stopnji generalizacije.
5.6.5 Administrativne meje
Med administrativne meje sodijo državna meja, meje občin in meje katastrskih občin.
Prikazane so z linijskimi znaki. Linijski kartografski znaki so lahko neprekinjene ali prekinjene
črte, lahko pa je črta prikazana s pomočjo enakomerno razporejenimi geometričnimi liki.
Najpogosteje so to krogi. Možna je tudi kombinacija geometričnih likov z vmesnimi krajšimi
črticami (Fridl, 1999).

Slika 35: Primer linijskega znaka administrativnih mej

5.6.6

Generalizacija

Pri kartografski generalizaciji gre predvsem za ustvarjalni proces posploševanja, ki se
uporablja pri pripravi vsebine in načrtovanju kart. Oblikovni elementi na karti niso samo
preprosta preslikava geografske stvarnosti na podlagi vidnosti in dimenzij geografskih
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objektov. Na karti v merilu ni vedno mogoče prikazati vseh pojavov in objektov, ki so v resnici
na terenu, ter sočasno ohraniti ustrezno berljivost karte. V ta namen je treba iz množice
podatkov in podrobnosti iz površja izbrati podatke, ki se lahko pokažejo na karti. Veliko vlogo
pri izbiri podatkov za prikaz imata predvsem merilo in namen, za katerega se bo karta
uporabljala. Tudi zaradi postopka kartografske generalizacije lahko kartografijo priznamo kot
samostojno znanost.
Generalizacija je ustvarjalno, subjektivno delo, vendar pa ne sledi vedno le matematičnim
zakonom. Za razliko od umetniške posplošitve objektivne realnosti terena, ki temelji na
umetnikovih vtisih in idejah, kartografska generalizacija sloni na znanstveni analizi in sintezi
realnosti. Kolikor je stanje vsebinsko pravilno, popolno, natančno in namensko primerno,
prikažemo na karti, toliko večja je vrednost generalizacije kot metode znanstvene abstrakcije.
Postopek kartografske generalizacije se izvaja v skladu z vnaprej določenimi kriteriji. Ti so
pomenski (kvalitativni) in vrednostni (kvantitativni). Določijo se s pomočjo analiz v
redakcijskem načrtu, preden se karta začne izdelovati (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
Poznamo več postopkov kartografske generalizacije:


Izbiro (selekcija) in izpuščanje objektov (redukcija)

Slika 36: Primer postopka selekcije in redukcije (Vir: prirejeno po Fridl, 1999)

Ta dva postopka generalizacije smo pri izdelavi naših kart uporabili predvsem pri prikazovanju
linijskih objektov cestnega omrežja. Zaradi prenasičenosti podatkov smo izbrali in prikazali
pomembnejšo cestno povezavo. Prav tako smo pri vodnih linijskih objektih najmanjše
vodotoke izpustili in jih nismo uvrstili na karto.
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Geometrično poenostavljanje

Slika 37: Primer postopka geometričnega poenostavljanja (pri točkovnih objektih se geometrično poenostavljanje ne uporablja)
(Vir: prirejeno po Fridl, 1999)

Generalizacijski postopek poenostavljanja smo najpogosteje uporabili pri poteku linij, in sicer
pri poteku cest in vodotokov. Ker so naše karte v merilu 1 : 8 000, smo s tem postopkom
zgladili potek linij in pripomogli k preglednosti karte. Poenostavljanje smo uporabili tudi pri
prikazovanju površinskih znakov, in sicer pri prikazih Cegvenškega bajerja in neplodnih
površinah izkopov.


Združevanje objektov

Slika 38: Primer postopka združevanja (Vir: prirejeno po Fridl, 1999)

Poznamo še združevanje velikostnih razredov (prikaz velikosti naselja po številu prebivalcev
v različnih merilih) in kategorij (na primer različne vrste dreves z enotnim kartografskim
simbolom).

Sliki 39 in 40 predstavljata združevanje po velikostnih razredih in kategorijah.
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Združevanje je v našem primeru odigralo veliko vlogo pri prikazu zgradb na območju naselja
Mengeš. Postopek smo uporabili predvsem pri prikazovanju zgradb v jedru naselja in na
območju velike zgoščenosti zgradb. Zlasti pri zgradbah smo uporabili tudi metodo premikanja,
ki nam je omogočila, da zgradbe niso segale na cesto in podobno. Pri površinskih znakih smo
postopek združevanja uporabili pri prikazih rastja ob vodotokih in več neplodnih površinah kot
eno celoto.


Prehod na pogojni znak

Pri uporabi postopka prehoda na pogojni znak smo upoštevali predvsem načelo, da izbrani
objekt nadomestimo z znakom, ki je kar najbolj podoben naravnemu videzu objekta v naravi.
Na naših kartah smo zato izdelali točkovni kartografski znak za cerkev, pri površinskih znakih
smo pogojni znak uporabili pri prikazu pokopališča in neplodnih površinah izkopa. Pri linijskih
znakih smo za lažjo interpretacijo terena uporabili znak grabljic, ki ponazarjajo naglo
spremembo padca terena.

Slika 41: Primer postopka prehoda na pogojni znak

5.7 Določitev okvirne in izvenokvirne vsebine
Poleg notranje vsebine morajo biti na karti podani tudi podatki o karti, ki pomagajo pri uporabi.
Te postavimo v medokvirno in izvenokvirno vsebino. Oblikovanje slednjih je odvisno od
preostalega razpoložljivega prostora na papirju (Petrovič, pridobljeno 20.5.2016).
Medokvirna vsebina na kartah, ki prikazuje naselje Mengeš, vsebuje koordinate, pravokotne
koordinatne mreže in podatke o večjih krajih, kjer potekajo ceste višje kategorije.
Izvenokvirna vsebina na kartah pa prikazuje:


kartometrične podatke (merilo);



kolofon (avtor karte, leto izdelave);



legendo.
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OBDELAVA IN PREDSTAVITEV PROSTORSKIH PODATKOV
6.1. Organizacija izdelave

Za dosego cilja, torej izdelave animirane karte, ki prikazuje razvoj poselitve naselja Mengeš,
smo si delo organizirali v več fazah. Najprej smo se lotili pregledovanja obstoječih virov
podatkov in glede na razpoložljivost teh določili število kart, ki skupaj po točno določenem
vrstnem redu prikažejo animacijo razvoja naselja. Pri pregledovanju zgodovinskih virov in
literature smo ugotovili, da prve karte, ki prikazujejo naše obravnavano območje, segajo v
obdobje med letoma 1823 in 1846. Kot vir karte smo lahko uporabili franciscejski kataster.
Skenirane karte franciscejskega katastra smo pridobili v Arhivu Republike Slovenije.
Naslednje obdobje, ki smo ga prikazali na karti, ki sledi, je leto 1967. To je čas, ko so nastali
prvi črno-beli aeroposnetki na območju naselja Mengeš, skenograme teh pa hrani Arhiv
Geodetske uprave RS v upravljanju Geodetskega inštituta Slovenije.
Obdobje tretje karte sega v leto 1996, in sicer smo kot vir za izdelavo te karte uporabili temeljni
topografski načrt v merilu 1 : 5 000 (TTN5). Podatke smo pridobili na Geodetski upravi RS.
Podatke za karti 4 in 5, ki prikazujeta obdobje od 2006 do 2016, smo pridobili iz geodetskih
evidenc RPE, REZI 5, KS in DTK5. Kot dopolnilni vir smo uporabili DOF5. Vse omenjene
podatke vodi Geodetska uprava RS. Karti 4 in 5 se od ostalih kart razlikujeta v tem, da smo za
zadnji dve obdobji za izdelavo kart lahko uporabili vektorske podatke in ne zgolj rastrske, kar
velja za zgodnejša obdobja.
Kot zadnjo karto smo izdelali koncept razvoja poselitve v naselju, ki prikazuje obdobje v
naslednjih tridesetih letih. Kot osnovo smo prevzeli karto, ki prikazuje obdobje leta 2016 in ji
dodali vsebino, ki shematično prikazuje predviden razvoj naselja. Koncept razvoja smo
prevzeli iz planskih aktov občine Mengeš.
Vse karte so bile izdelane s profesionalnim kartografskim orodjem OCAD. Vsaka ima kot
rastrsko podlago dodan tudi relief, ki je narejen z istim programskim orodjem, ter je opremljena
z naslovom, legendo, merilom in kolofonom.

Zajšek, P. 2017. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

57

6.2 Izbira programske opreme
6.2.1 Programsko orodje OCAD
Program je namenjen profesionalni izdelavi kartografskih izdelkov, to je topografskih, mestnih,
pohodnih, kolesarskih, internetnih, orientacijskih kart in še veliko več. Posebna lastnost
programa je knjižnica kartografskih znakov, ki izdelovalcu oziroma kartografu omogoča hitro
in kakovostno izdelavo karte. Uvoz in izvoz podatkov ponujata širok spekter različnih formatov
datotek, tako vektorskih kot rastrskih. Omogoča tudi izdelavo rastrskih slik za različne načine
prikaza reliefa. Program je preprost za uporabo, vendar je kljub temu treba imeti znanje, da se
pred začetkom izdelave kartografskega izdelka projekt pravilno nastavi, izdela oziroma uvozi
knjižnico s kartografskimi znaki, po izdelavi pa izdelek pravilno izvozi in uporabi za njegov
namen.

Slika 42: Maska kartografskega programa OCAD s prikazom knjižnice znakov (Vir: OCAD AG)

6.2.2 Aplikacija za animacijo
FotoMorph je brezplačen program, ki omogoča ustvarjanje več vrst animacij. S preprostim
vmesnikom in intuitivno postavitvijo omogoča preprosto uporabo. Za ustvarjanje s tem
programom obstajajo štiri vrste modelov izdelave, to so preoblikovanje, popačenje, gibanje in
prehod.
Po izbiri modela nato lahko ločljivost animacije nastavimo z izbiro ene od predhodno
nastavljenih vrednosti ali pa z zagotavljanjem velikosti po meri. Število prikazanih slik na
sekundo je nastavljivo v razpoložljivih vrednostih, in sicer 10, 15, 20, 25 in 30 slik na sekundo
(f/s).
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Pri izdelavi animacije nam program omogoča nastavitve trajanja ter vzpostavitev zamude na
začetku, sredini ali koncu. Po želji bi lahko dodali tudi ozadje, uporabili različne okvirje ali dodali
besedilo, vendar tega v našem primeru nismo uporabili, saj smo želeli ohraniti čim bolj izvorno
sliko karte.
Program FotoMorph podpira izhodne formate, kot so GIF, AVI in SWF, od česar je odvisna
tudi velikost izhodne datoteke.
Animacijo si še pred tvorjenjem izhodne datoteke lahko pogledamo kar v programu samem,
kjer nam drsnik pod sliko animacije kaže potek in dolžino časa animacije.

Slika 43: Maska programa za izdelavo animacije FotoMorph (Vir: Digital Photo Software)

6.3 Izdelava animacije
V programu Fotomorph smo ustvarili nov projekt v katerega smo uvozili vseh šest izdelanih
kart na način, da tvorijo pet parov kart. Končna karta v paru predstavlja začetno karto v
naslednjem paru. Prehodi med posameznimi kartami se dogajajo v posameznem paru, kjer
smo nastavili ustrezen čas dolžine prehoda, kar daje statičnim kartam učinek animacije. Potek
posameznega prehoda narekuje tudi časovno dolžino animacije. Za izhodno obliko datoteke
smo izbrali AVI format, ki nam je v nadaljevanju omogočal nadgradnjo animacije v programu
Movie Maker, kjer smo dodali zvok kot glasbeno podlago ter začetno in končno špico.
6.4 Predstavitev kart
V nadaljevanju so opisane in predstavljene karte naselja Mengeš po različnih časovnih
obdobjih, ki so bile uporabljene v animaciji.
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6.4.1 Poselitev v Mengšu v obdobju od 1823 do 1846
Karta prikazuje
poseljenost naselja
Mengeš med
letoma 1823 in
1846. Največ
objektov je bilo ob
glavni povezovalni
cesti. V primerjavi z
današnjim stanjem
lahko vidimo, da v
tistem obdobju ni
bilo Cegvenškega
bajerja (umetni
bajer), reka Pšata
pa ima svoj naravni
tok, ki je bil pozneje
reguliran. V
primerjavi z
današnjim stanjem
lahko vidimo, da se
določene cestne
povezave
pravzaprav niso
spremenile in so se
ohranile do danes.
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6.4.2 Poselitev v Mengšu v obdobju 1967
Do leta 1976 je
glavna sprememba
predvsem regulacija
reke Pšate.
Novozgrajeni kanal
reke poteka po
severni in vzhodni
strani naselja.
Meandri naravne
rečne struge reke
Pšate so regulirani,
meandre pa počasi
osušujejo. Na
zahodu je k veliki
spremembi v
pokrajini prispeval
glinokop, v zvezi z
njim pa se je na tem
delu naselja začela
razvijati industrija, ki
je precej posegla v
naravno okolje.
Nastanek večje
industrijske cone
lahko opazimo tudi
na vzhodu zunaj
naselja in v samem
jedru.
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6.4.3 Poselitev v Mengšu v obdobju 1996
Karta v tem obdobju
prikazuje predvsem
spremembe, kot sta
izgradnja osnovne šole
pod Gobavico in
izgradnja športnega
parka, dodana je
administrativna meja, in
sicer meja med
občinama Mengeš in
Domžale. Na reki Pšati
izginjajo sledi stare
rečne struge (meandri).
Na tem mestu se širi
pozidava navzven.
Nastajajo zaselki. S tem
se širi cestna
infrastruktura. Glavna
povezovalna cesta je
širša (prej je bila bela,
zdaj rumena) in
primerna za tovorni
promet, ki poteka mimo
jedra naselja. Na severu
naselja proti Topolam
nastajajo zametki
današnjih industrijskih
con. V jedru naselja in
na vzhodu zunaj naselja
se industrijske cone
krepijo.
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6.4.4 Poselitev v Mengšu v obdobju 2006
V obdobju 2006 lahko
opazimo velik porast
pozidave in s tem
širjenja naselja
predvsem ob
vpadnicah. Mengeš
zaradi svoje ugodne
lege in cestnih
povezav privablja
nove ljudi. Največja
sprememba, ki jo
lahko opazimo na
karti, je predvsem
Cegvenški bajer, kar
je posledica zalitja
glinokopa. Rečni
meandri so povsem
izginili, na njihovem
mestu pa se širi zelo
strnjena pozidava
enodružinskih hiš.
Pokopališče okoli
cerkve je precej
razširjeno.
Industrijska cona na
severu se že zelo
razvije.
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6.4.5 Poselitev v Mengšu v obdobju 2016
Karta v primerjavi s
prvo karto kaže velik
razvoj poselitve
naselja. Zaradi višje
kakovosti bivanja in
razbremenitve jedra
naselja je zgrajena
obvoznica Mengeš, ki
pa še ni v celoti
dokončana. Cestna
povezava Mengša se
močno okrepi in
razbremeni določene
problematične
odseke. V jedru
naselja in stari
industrijski objekti pri
Cegvenškem bajerju
ostajajo, čeprav ne
služijo več svojemu
namenu. Hrib
Gobavica je privlačen
del naselja, namenjen
za rekreacijo in
sprostitev. Na južnem
pobočju Gobavice
zato nastanejo objekti
za sprostitvene
dejavnosti.
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6.4.6 Poselitev v Mengšu v obdobju naslednjih tridesetih let – koncept razvoja
Na karti je prikazan
koncept širjenja
pozidave
enodružinskih in
večstanovanjskih
objektov, poslovnih in
industrijskih con.
Prikazani so tudi nova
notranja cestna
povezava, dokončanje
mengeške obvoznice
na severu in zgraditev
nove južne
povezovalne ceste od
obvoznice do
Cegvenškega bajerja.
Predvsem pri bajerju
se predvideva velika
pozidava
enodružinskih hiš.
Predvideva se umik
starih proizvodnih hal
iz naselja in umestitev
novih primernejših
dejavnosti. Načrtujeta
se zasaditev
drevoredov in ureditev
trgov v naselju.
Uredijo se tudi zelene
površine in otroška
igrišča.

70

Zajšek, P. 2017. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

Ta stran je namenoma prazna

Zajšek, P. 2017. Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

7

71

ZAKLJUČEK

V naših mislih se nam včasih poraja vprašanje, kako je bil tukaj prostor videti včasih. Odgovore
na to vprašanje lahko dobimo pri ljudeh, ki ta prostor poznajo, iz virov in literature, starih
kartografskih virov, v muzejih ali pa z brskanjem na svetovnem spletu. Pridobivanje in
pregledovanje različnih virov zahteva veliko aktivnosti pa tudi časa, ki ga pri tem porabimo. V
ta namen smo zbrali in uredili vire, ki prikazujejo širjenje poselitve v naselju Mengeš. Z željo
po preprostem in praktičnem pregledu razvoja naselja smo izdelali kartografsko animacijo, ki
prikaže dvestoletni razvoj naselja. Ta pa ne prikazuje le preteklega obdobja, ampak tudi
prihodnje načrtovano stanje.
Pri pridobivanju in pregledovanju virov za izdelavo kart, ki kot posamezni elementi tvorijo
animacijo, smo ugotovili, da je kartografskih virov, ki bi prikazovali nastanek Mengša, zelo
malo. Znaki prve poselitve so na teh kartah označeni samo s točkovnimi znaki, kartografske
podlage pa ne odražajo prave oblike naselja takratnega časa. Z viri, ki smo jih uspeli pridobiti,
smo izdelali kartografsko animacijo, ki je primerna, da širši javnosti lahko prikaže pestro
poseljevanje naselja Mengeš. Predstavljene so tudi marsikatere druge spremembe, ki so se
zgodile med leti; to so predvsem regulacija reke Pšate in izgradnja novega kanala, nastanek
glinokopa na zahodnem delu naselja, ki se je zaradi opustitve spremenil v bajer in ga danes
imenujemo Cegvenški bajer. Prikazani so tudi nastanek večjih športnih in parkovnih površin,
potek drevoredov in pešpoti ter širjenje stanovanjskih in industrijsko-poslovnih con. Karte so
opremljene z imeni naselij, zaselkov, vod, vrhov in ulic. Na kartah, ki predstavljajo obdobje po
letu 1996, je dodana administrativna meja (v tem primeru gre za mejo med občinama Mengeš
in Domžale).
Ker smo z animacijo želeli prikazati razvoj prostora v prihodnje, smo s pomočjo sprejetega
OPN občine Mengeš na zadnji karti shematsko prikazali predvideno širjenje pozidave
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter cest, drevoredov in predvidenih otroških
igrišč.
Med ogledom animacije nam izmenično prikazana letnica v zgornjem levem robu karte pove,
katero obdobje gledamo. Posebej zanimiva je cestna struktura naselja. Sprva le majhno
podolgovato naselje, ki je nastajalo vzdolž povezovalne ceste Ljubljana-Kamnik, je skozi leta
širjenja pridobilo številne nove cestne povezave in bogato mrežo ulic. Zaradi izjemne rasti
naselja in vse večje obremenjenosti cestnega omrežja so zgradili mengeško obvoznico, ki po
kategoriji sodi med državne ceste. Prikazana je na karti, ki prikazuje obdobje leta 2016. Vidimo
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lahko, da je izgradnja obvoznice zelo preoblikovala videz pokrajine in s svojim položajem
začrtala marsikatere smernice pri razvoju naselja Mengeš, kar pokaže tudi zadnja karta
načrtovane poselitve Mengša v seriji kart iz animacije. Konec animacije nam prikaže širjenje
razvoja naselja do obvoznice, na severnem delu pa obvoznica pridobi še zadnjo povezavo od
krožnega križišča do regionalne ceste, s čimer bo njena izgradnja dokončana. Industrijski
objekti v jedru naselja bodo odstranjeni, nadomestila pa jih bo primernejša raba. Širjenje
industrijske cone se predvideva na severnem delu naselja in v manjšem delu na južni strani.
Pri Cegvenškem bajerju se industrijski objekti nadomestijo s primernejšo in naravi bolj prijazno
rabo prostora.
S pregledom kartografske animacije lahko dobimo vpogled v neverjetno hiter in pester razvoj
naselja Mengeš. V dvesto letih, kolikor nam jih je uspelo prikazati v kartografski animaciji, se
je naselje po naših grobih izračunih povečalo kar sedemkrat, trend hitrega razvoja pa se
nadaljuje. Ob vsem tem se moramo zavedati odgovornega ravnanja s prostorom, strmeti k
odpravljanju predhodnih napak, iskati le najboljše rešitve in znati živeti v sobivanju z naravo.
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