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1 Uvod 
 
Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje 
vetrne energije je bil prvič pripravljen v okviru priprave 
Nacionalnega energetskega programa (obdobje 2010 – 2030) in 
spremljajočega okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na 
okolje novembra 2010 in dopolnjen februarja 2011. Takrat se je 
izkazalo, da ni na voljo enotnega pregleda obstoječih pobud za 
postavitev vetrnih elektrarn ter celovitega pregleda potencialno 
ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije. To je 
onemogočalo dokončno opredelitev ukrepov znotraj podprograma 
NEP "Obnovljivi viri energije" ter objektivno okoljsko presojo 
podprograma. 
 
Predmetno gradivo predstavlja dopolnitev osnovnega pregleda in 
služi kot strokovna podlaga za prenovo Akcijskega načrta za 
obnovljive vire energije (obdobje 2010–2020). Namen strokovne 
podlage je opredeliti potencialna območja za postavitev vetrnih 
elektrarn z močjo nad 5 MW na območju celotne Slovenije na 
osnovi: 
- razvojnega kriterija - zadostne povprečne hitrosti vetra,  
- varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na varstvenih, 

zavarovanih, ogroženih in drugih območjih, na katerih je na 
podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim. 

 
Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn so v tem 
gradivu popravljena upoštevajoč: 
- podatek o hitrosti vetra iz modela Aiolos, 
- oddaljenost od poselitvenih območij in 
- novelirana območja z naravovarstvenim statusom. 
 
Dodano je poglavje o vplivu vetrnih elektrarn na zdravje ljudi zaradi 
emisije hrupa. Zaradi popravkov potencialnih območij in novih 
spoznanj o učinkovitosti izrabe vetrne energije je dopolnjena 
analiza potenciala vetrne energije.  
 
Na podlagi opredelitve teh območij je v strokovni podlagi podana 
dopolnjena preliminarna okoljska ocena sprejemljivosti: 
- aktualnih lokacij za vetrne elektrarne iz Registra energetskih 

dovoljenj Ministrstva za infrastrukturo ter 
- ostalih lokacij, evidentiranih s strani različnih potencialnih 

investitorjev. 
 
 
 

2 Izhodišča analize 
 
Razvojni kriterij - hitrost vetra 
 
Kot izhodišče za opredelitev primernih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn je uporabljen podatek o povprečni hitrosti vetra 
več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 1994 - 2001 iz modela 
Aladin DADA (ARSO, Urad za meteorologijo, 2015). Dodatno so 
uporabljeni podatki modela Aiolos s povprečnimi podatki iz 

obdobja 1994 - 2001 (ARSO, Urad za meteorologijo, 2015). Model 
Aiolos je enostaven masno konsistentni model v ločljivosti 1 km, ki 
kot območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s 50 m 
izpostavlja predvsem grebene. 
 

 
 
Slika 1: Povprečne hitrosti 50 m nad tlemi v obdobju 1994 - 2001 iz modela 
Aladin DADA (ARSO, Urad za meteorologijo, 2015). 
 

 
 
Slika 2: Povprečne hitrosti 50 m nad tlemi v obdobju 1994 - 2001 iz modela 
Aiolos (ARSO, Urad za meteorologijo, 2015). 
 
Za Slovenijo so za celo površino države na razpolago z modelom 
ocenjene vrednosti hitrosti vetra1 na višinah 10 in 50 m, ki so 

                                                 

 
1 Vetrovnost v Sloveniji, Rakovec J., Žagar M., Bertalanič R., Cedilnik J., 

Gregorič G., Skok G., Žagar N., Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2009 

primerne za izhodiščno oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. 
Modelske ocene hitrosti vetra pa ne zadostujejo za natančno 
oceno tehnične in ekonomske upravičenosti posamičnih projektov 
postavitve vetrnih elektrarn - pri presoji projektov je potrebno 
predvsem izvesti in upoštevati izmerjene hitrosti vetra na izbranih 
lokacijah. Ocene potenciala vetrne energije na posameznem 
območju predstavljajo le okvirne vrednosti, ki so izračunane na 
podlagi modelskih vrednosti hitrosti vetra, ki lahko močno 
odstopajo od izmerjenih hitrosti vetra na posameznem področju. 
 
Previsoko določena hitrost vetra, kot kriterij za ugotavljanje 
potenciala vetrne energije, lahko bistveno zmanjša izbiro in 
površino območij, na katerih obstajajo tehnične in ekonomske 
možnosti energetske rabe vetra2, prenizko določena hitrost vetra 
pa izkrivlja sliko o ekonomskem potencialu. Zaradi tega je bila kot 
izhodiščni kriterij za oceno potencialno sprejemljivih območij 
izbrana spodnja meja povprečne letne hitrosti vetra 4 m/s na višini 
osi rotorja (80 m), ki je bila uporabljena pri vrednotenju evropskega 
vetrnega potenciala3. Kot modelna hitrost vetra, ki določa možnost 
izrabe vetrne energije in tehnično opredeljuje vetrna območja, ki 
lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne razmere za 
izkoriščanje vetrne energije, je določena vrednost hitrosti vetra 4,5 
m/s na višini 50 m. Ta hitrost je 25 % višja od spodnje meje 
povprečne letne hitrosti na tej višini (3,6 m/s na višini 50 m 
oziroma 4 m/s na višini 80 m). Poleg teh območij so pri analizi 
upoštevane lokacije, ki se izkazujejo kot potencialno ustrezne na 
podlagi izvedenih preliminarnih meritev hitrosti vetra. 
 
Izhodišča in rezultati analize potenciala vetrne energije so 
podrobneje prikazni v poglavju 8 Analiza potenciala vetrne 
energije. 
 
Varstveni kriteriji - varstvena, zavarovana in ogrožena 
območja ter poselitvena območja 
 
Izbrana metoda opredelitve potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn izhaja iz omejenega finančnega in časovnega 
okvira priprave strokovne podlage. Z izločitvijo varstvenih, 
zavarovanih in ogroženih območij iz vetrovno primernih območij je 
možno pridobiti hiter in pragmatičen vpogled v ustreznejša 
območja za postavitev vetrnih elektrarn. Metoda izločanja 
posameznih varovanih območij iz vetrovno primernih območij 
izhaja iz predpostavke, da so za postavitev vetrnih elektrarn 
sprejemljivejša območja brez omejitev, ki izhajajo iz področnih 
predpisov. Večji kot je obseg varstvenih, zavarovanih in ogroženih 
območij, manjšo stopnjo okoljske sprejemljivosti je pričakovati. 
 
  

                                                 

 
2 Assessment of the global and regional geographical, technical and economic 

potential of onshore wind energy, Hoogwijka M., de Vriesb B, Turkenburg W., 
Energy Economics 26 (2004) 

3 Europe's onshore and offshore wind energy potential, European 
Environmental Agency Technical report No 6/2009 
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Varstveni kriteriji so upoštevani na dve ravneh. Kot izločilni kriteriji 
so upoštevana: 
- območja Natura 2000 – POV (posebno ohranitveno območje), 
- večja območja kulturne dediščine oz. območja z večjo gostoto 

kulturne dediščine, 
- izjemne krajine, 
- najožja varstvena območja virov pitne vode ter 
- območja oddaljenosti manj kot 800 m od naselij. 
 
Pri določitvi območij so smiselno (ekspertno) upoštevana tudi 
naslednja območja: 
- območja Natura 2000 pPOO in POO (upoštevajoč varovan 

habitatni tip in habitat), 
- EPO - osrednje območje velikih zveri (upoštevajoč položaj 

potencialnega območja glede na celovitost območja velikih 
zveri), 

- zavarovana območja po ZON (upoštevajoč vrsto območja), 
- območja naravnih vrednot (upoštevajoč značaj naravne 

vrednote), 
- krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 

ravni (upoštevajoč varovane krajinske značilnosti), 
- varovalni gozdovi, 
- vplivna območja za vetrno elektrarno v skladu s Pravilnikom o 

presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), 

- ožja in širša varstvena območja virov pitne vode ter 
- območja zgostitve razpršene poselitve. 
 
Opredelitev potencialnih območij za postavitev vetrnih 
elektrarn 
 
Rezultat kaže, da širša vetrovno primerna območja v veliki meri 
sovpadajo z območji večje pogostnosti varstvenih, zavarovanih in 
ogroženih območij. Upoštevajoč velik obseg teh območij, ki se 
upoštevajo kot izločitveni oz. omejitveni kriterij, je manevrski 
prostor načrtovanja precej omejen. Ob upoštevanju kriterija 
oddaljenosti od naselij se bistveno zmanjša tudi zaradi zelo 
razprešenega poselitvenega vzorca Slovenije. 
 
Na osnovi opravljene analize so opredeljena okvirna potencialna 
območja za postavitev vetrnih elektrarn na ravni Slovenije. 
Začrtane meje torej ne gre jemati kot ostre meje med ustreznim in 
neustreznim območjem. Prav tako niso ustrezne (glede težavnosti 
gradnje in izkoriščanja vetrne energije primerne in hkrati okoljsko 
sprejemljive) vse lokacija znotraj posameznih območij. V fazi 
podrobnejšega načrtovanja oz. načrtovanja znotraj posameznega 
potencialnega območja zato poleg meritev hitrosti vetra 
priporočamo izvedbo podrobnejše analize primernosti, ranljivosti in 
ustreznosti prostora, na podlagi katere se opravi podrobnejša 
umestitev vetrnih elektrarn v prostor. 
 
Posamezna območja so zelo heterogena glede reliefnih značilnosti 
in posledično vetrovnih razmer ter zahtevnosti gradnje. V 
naslednjih fazah načrtovanja je zato smiselno izvesti podrobnejšo 

analizo primernosti prostora ter meritve vetra. Na podlagi te 
analize se lahko: 
- pokaže, da so primerna tudi območja izven z modelom 

opredeljenega območja s povprečno hitrostjo vetra več kot 4,5 
m/s; 

- znotraj potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn 
opredelijo bolj ali manj primerne (ekonomsko bolj upravičene, 
tehnično laže izvedljive) lokacije. 

 
Na podlagi analize ranljivosti se lahko: 
- izkažejo kot manj ranljiva tudi območja izven opredeljenih 

potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn; 
- znotraj potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn 

opredelijo relativno bolj ali manj ranljiva oz. okoljsko 
sprejemljiva območja. 

 
 
 

3 Vetrovno primerna območja 
 
Ob upoštevanju modela Aladin DADA območja s povprečno 
hitrostjo vetra več kot 4.5 m/s 50 m nad tlemi večinoma obsegajo 
gorska oz. hribovita območja, z izjemo na Primorskem, kjer ta 
območja obsegajo tudi kraška podolja. Vetrovno primerna območja 
za postavitev vetrnih elektrarn so (poudarjena so območja večjih 
razsežnosti): 
- Kanin, 
- osrednji del Julijskih Alp - severni del Škofjeloškega 

hribovja, 
- osrednji del Karavank, 
- osrednji del Kamniško Savinjskih Alp - Menina planina - 
Čemšeniška planina - Mrzlica, 

- Peca, 
- Golte, 
- Košenjak, 
- Pohorje, 
- Boč - Donačka gora, 
- Orlica, 
- Bohor, 
- Dole pri Litiji, 
- vršni del Gorjancev, 
- Kočevski rog, 
- Goteniška gora - Velika gora - Bloke - Krim, 
- Snežnik - Javorniki - Postojnska vrata - Hrušica, 
- Podgorski Kras - Slavnik - Rodiški Kras, 
- Divaški Kras - Senožeški Kras - Nanos - Trnovski gozd - 

Banjščice. 
 

Večji del vetrovnih območij po modelu Aiolos sovpada z gornjimi 
območji, pri čemer je obseg teh območij manjši, omejen na 
grebene. Model Aiolos poleg teh območij kaže kot vetrovno 
primerne tudi grebene Idrijsko Cerkljanskega hribovja in Dinaridov, 
območje Male gore, Stojne ter Poljanske gore, Lokovško planoto, 
Rovtarsko hribovje, osrednji del Škofjeloškega hribovja s pobočji 

nad dolino Selške in Poljanske Sore, ter območja Olševe, Raduhe, 
Plešivca, Konjiške gore in Kozjaka. Kot vetrovno primerno 
območje se kaže tudi Izolski amfiteater in južni del obalnega 
območja. 
 

 
 
Slika 3: Vetrovno primerna območja - območja s povprečno hitrosti vetra 
več kot 4.5 m/s 50 m nad tlemi iz modela Aladin DADA (temno modro) in 
modela Aiolos (svetlo modro) (ARSO, Urad za meteorologijo, 2015). 
 
 
 

4 Varstvena, zavarovana in ogrožena 
območja 

 
V nadaljevanju so opisana varstvena, zavarovana in ogrožena 
območja iz katerih izhajajo omejitveni varstveni kriteriji ter 
potencialni vplivi vetrnih elektrarn na značilnosti teh območij, s 
katerimi utemeljujemo njihov pomen pri opredeljevanju 
sprejemljivosti območij za postavitev vetrnih elektrarn. 
 
 
4.1 Narava in biotska pestrost 
 
Območja Natura 2000 
 
Vlada RS je aprila 2004 sprejela Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US 
in 3/14) s katero je določila območja Natura 2000 in varstvene 
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih 
tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU in druga pravila ravnanja 
za ohranjanje teh območij.  
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Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je območje, 
ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje 
ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v 
interesu EU. Določitev in ohranjanje območij Natura je opredeljeno 
z Direktivo o habitatih (92/43/EGS) in Direktivo o ohranjanju prosto 
živečih ptic (79/409/EGS). Pri določitvi območij Natura so 
upoštevani vsi habitatni tipi, ki so navedeni v prilogi I in vse tiste 
rastlinske in živalske vrste, ki so v prilogi II Direktive o habitatih. Ta 
območja so navedena kot POO (posebna ohranitvena območja). 
Poleg tega pa so upoštevane tudi ptice, navedene v prilogi I 
Direktive o ptičih, za katere so v državi določena posebna območja 
varstva – POV območja. 
 

 
 
Slika 4: Prikaz območij Natura 2000 (vir podlag: ARSO). 
 
Slovenija ima trenutno 354 območij, od tega je 323 določenih na 
podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. 
Natura 2000 območja trenutno skupaj obsegajo 768.306,29 ha 
oziroma 37,9 % površine Slovenije. Območja se pretežno 
prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi 
direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih 
območij po direktivi o pticah (WFS-ARSO, stanje na dan 4. 9. 
2014). 
 
71 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je 
za ca. 15 % več kot je evropsko povprečje in kaže v splošnem na 
njihovo dobro ohranjenost. Kljub temu so bili nekateri tipi gozdov, 
zlasti nižinski poplavni, v preteklosti precej izkrčeni in niso v 
ugodnem stanu ohranjenosti. Od negozdnih površin je v omrežju 
Natura 2000 okoli 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi, med njimi pa 
so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih območjih 
še v ugodnem stanju ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje 
ugodnega stanja pa so veliki, tako po naravni poti z zaraščanjem 
zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi intenzifikacije njihove 
rabe. Kmetijska območja z visoko naravno vrednostjo so ena 
pomembnejših možnosti za doseganje večje biološke pestrosti in 

zaščite ogroženih habitatov na posameznih podeželskih območjih. 
Na splošno jih lahko označimo kot značilna območja 
ekstenzivnega kmetijstva z veliko pestrostjo bioloških vrst in 
habitatov. 
 
Izjemno pomembno vlogo imajo v omrežju Natura 2000 jame, ki so 
predmet ohranjanja v preko 70 območjih. Celinske vode 
predstavljajo površinsko le dober odstotek omrežja, vendar je 
njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo velik. Veliko voda je 
sicer v ne najbolj ugodnem stanju ohranjenosti. Človekova 
bivališča so pomembna za razmnoževanje, počivanje oz. 
prezimovanje nekaterih vrst, zato so v območju Natura 2000 
bistvena tudi nekatera pozidana območja. Zlasti gre za živali iz 
skupin ptic (npr. bela štorklja, veliki skovik) in sesalcev (npr. 
netopirji). 
 
Ali je vključenost vrst in habitatnih tipov navedenih v prilogah I in II 
Direktive o habitatih zadostna in usklajena s celotnim omrežjem, 
preverja Evropska komisija s t.i. biogeografskimi seminarji. 
Slovenija je večino zaključkov prvega kroga biogeografskih 
seminarjev (potekali so v letih 2005, 2006 in 2010) izvršila, ko je z 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS št. 
33/13) dopolnila prilogo Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi 
v že določenih območjih Natura 2000 oz. je popravila meje teh 
območij in predlagala dodatna območja Natura 2000. Junija 2014 
je v Ljubljani potekal bilateralni biogeografski seminar, kjer je 
Evropska komisija preverjala zadostnost vključenosti vrst in 
habitatnih tipov v omrežje Natura 2000. Predstavniki pogajalskih 
skupin so za večino vrst in habitatnih tipov soglašali, da so s 
spremembo omrežja Natura 2000 leta 2013, le-te sedaj zadostno 
vključene v omrežje, kljub temu pa so potrebni še manjši popravki. 
Zavod RS za varstvo narave je zato junija 2015 pripravil predlog 
sprememb Natura 2000 omrežja. 
 
Na Natura območjih (območja POV in POO) je treba v skladu s 
7. členom Uredbe o posebnih varstvenih območjih posege in 
dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni meri: 
- Ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in 

živalskih vrst. 
- Ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin 

habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne 
procese in ustrezno rabo. 

- Ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih 
vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za 
najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, 
skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in 
prehranjevanje živali. 

- Ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih 
vrst in omogoča ponovna povezanost, če je ta prekinjena. 

 
Na teh območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega v 
naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju narave. V 
primeru izvajanja posega je treba predvideti in izvesti vse možne 

tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne 
tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
 
Zavarovana območja 
 
Zavarovana območja narave so ukrep države za ohranjanje 
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Razlikujemo širša 
(narodni, regijski, krajinski park) in ožja (strogi naravni rezervat, 
naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja, na 
območju katerih veljajo predpisani varstveni režimi. Zavarovana so 
z državnimi ali občinskimi akti.  
 

 
 
Slika 5: Prikaz zavarovanih območij (vir podlag: ARSO). 
 
Širša zavarovana območja: 
- Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi 

vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem 
delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z 
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu 
narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega 
vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.  

- Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih 
ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji 
naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov 
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.  

- Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko 
ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  

 
Ožja zavarovana območja: 
- Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih 

geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi 
brez človekovega vpliva.  

- Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov 
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali 
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območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se 
z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.  

- Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih 
vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so 
redek primer naravne vrednote. 

 
Trenutno imamo v Sloveniji sledeča zavarovana območja: 1 
narodni park, 3 regijske parke, 44 krajinskih parkov, 1 strogi 
naravni rezervat, 53 naravnih rezervatov, 1 naravno znamenitost, 
91 spomenikov oblikovane narave in 323 naravnih spomenikov. 
Dodatno je še 869 zavarovanih območij – točk: 1 naravni rezervat, 
840 naravnih spomenikov in 28 spomenikov oblikovane narave. 
Zavarovanih je 256947,79 ha, kar je 12,67 % površine Slovenije 
(WFS-ARSO, stanje na dan 6. 3. 2014). 
 
Naravne vrednote 
 
Naravne vrednote, ki obsegajo vso naravno dediščino, so 
določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15).  
 

 
 
Slika 6: Prikaz naravnih vrednot (vir podlag: ARSO). 
 
Naravne vrednote so varovane že s pridobitvijo statusa, saj se 
lahko posegi in dejavnosti na njih izvajajo le, če ni drugih 
prostorskih ali tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba 
opravljati tako, da se naravna vrednota ne uniči in da se ne 
spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan 
za naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa raba, 
možna pa je tudi takšna raba, ki ne ogroža obstoja naravne 
vrednote in ne ovira njenega varstva. Naravno vrednoto in 
neposredno okolico se po predpisanem postopku lahko uredi za 
obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo 
ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno. Sistem varstva 
naravnih vrednot temelji na varovanju predvsem tistih delov 
narave, ki jih družba nekega časa in prostora spozna za vrednoto. 
 

EPO - osrednje območje velikih zveri 
 
Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko 
pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13) in so 
območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Za ta območja veljajo določene varstvene 
usmeritve in pravila ravnanja, ki se morajo upoštevati pri urejanju 
prostora in rabi naravnih dobrin. Kot ekološko pomembno območje 
je med drugim določeno tudi osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri ter morje in morsko obrežje. Sestavni del 
ekološko pomembnih območij so tudi območja Natura 2000.  
 

 
 
Slika 7: Prikaz ekološko pomembnih območij (vir podlag: ARSO). 
 
V skladu s 5. členom Uredbe o ekološko pomembnih območjih so 
na EPO območjih, ki niso hkrati tudi območja Natura 2000, možni 
različni posegi in dejavnosti. Načrtuje pa se jih tako, da se v čim 
večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter 
habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter 
povezanost habitatov populacij ter omogoča ponovna povezanost, 
če bi bila ta z načrtovanim posegom prekinjena. Za izvajanje 
posegov na EPO območju ni treba pridobiti naravovarstvenih 
pogojev in naravovarstvenega soglasja. 
 
Vplivi vetrnih elektrarn na naravo 
 
Vetrne elektrarne imajo potencialni vpliv na biotsko raznovrstnost, 
rastlinstvo in živalstvo. V fazi gradnje vetrnih elektrarn so 
povzročeni vplivi lahko trajni in se kažejo predvsem kot vpliv na 
habitatne tipe in posledično na habitate tam živečih rastlinskih in 
živalskih vrst. Škodljivi učinki v času obratovanja se lahko kažejo 
predvsem pri pticah, netopirjih in velikih sesalcih in sicer pri prvih 
dveh skupinah predvsem zaradi možnih trkov z rotorjem (eliso) ter 
pri tretji skupini povečane obremenitve okolja s hrupom, zlasti 
nižjih frekvenc. Ti vplivi lahko neposredno ali posredno vplivajo na 
zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma v primeru redkih in 

ogroženih vrst tudi na izgubo celotne populacije ter posledično na 
manjšo biotsko pestrost širšega območja.  
 
Vetrna elektrarna ima lahko na okolje negativen vpliv, ki pa ga je 
možno omejiti na sprejemljivo raven. V zadnjih desetletjih je 
izkoriščanje vetra doživelo velik razvoj. Vzporedno z obrati za 
proizvodnjo energije narašča tudi število daljnovodov. Tudi za 
daljnovode velja, da imajo postavitev na neugodnem mestu ali 
slabo načrtovani stebri ali izolatorji lahko velik vpliv na naravo. 
 
Naravovarstveno pomembna območja 
 
Postavitev vetrnih elektrarn na varovana območja lahko trajno, 
neposredno in posredno vpliva na območje Natura 2000. Možen je 
vpliv na celovitost in povezanost Natura območij. Predvsem lahko 
hud vpliv pričakujemo na območjih, pomembnih za ptice (POV 
območjih in IBA območjih). Zaradi obsežnih vplivov vetrnih 
elektrarn na ptice je pomembno, da se izbere lokacija, ki bo za 
ptice kar najmanj moteča, zaradi česa je umestitev vetrnih 
elektrarn primerna izven POV območij. 
 
Tudi postavitev vetrne elektrarne na POO ali zavarovano območje 
lahko povzroča trajen vpliv. Predvsem se vplive pričakuje na 
območjih, pomembnih za netopirje in velike zveri ter območjih z 
mokrišči, jamami, obmorskimi habitati, zavarovanimi rastišči in 
podobno.  
 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v 
skladu z aktom o zavarovanju in z načrtom upravljanja v primeru 
narodnega in regijskega parka. Pri načrtovanju je treba upoštevati 
tudi meddržavne pogodbe, ki opredeljujejo Ramsarska mokrišča, 
biosferne rezervate in UNESCO-vo naravno dediščino. Umeščanje 
vetrnih elektrarn na ta območja bi pomenilo njihovo degradacijo in 
razvrednotenje.  
 
Na varovanih območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti 
posega v naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju 
narave. V primeru načrtovanja posega je treba predvideti in izvesti 
vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na 
habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
 
Umestitev vetrnih elektrarn v EPO lahko trajno vpliva na naravno 
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovo kvaliteto ter povezanost habitatov populacij. 
Najpomembnejši vpliv na velike zveri predstavlja motnja 
prostorske integritete. Zapiranje koridorjev velikih zveri bi lahko 
trajno onemogočilo prehajanje osebkov med posameznimi 
populacijami.  
 
Postavitev vetrnih elektrarn na območje naravne vrednote lahko 
trajno degradira stopnjo naravne ohranjenosti in negativno vpliva 
na vitalni del naravne vrednote.  
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Vpliv na fragmentacijo gozdnih habitatov 
 
Pomemben vpliv vetrnih elektrarn predstavlja fragmentacija 
strnjenih gozdnih sestojev, ki so izjemnega pomena za velike 
zveri. Fragmentacija naravnega okolja je negativen in neizbežen 
pojav pri urbanizaciji, ki ima negativne vplive tako na posamezne 
populacije kakor tudi na združbo kot tako. Življenjski prostor 
postaja strukturiran, kar ima za posledico, da se bivališča 
posameznih vrst pojavljajo kot ustrezne krpe (habitatne krpe) v 
neprimernem okolju (matriksu). Posledica fragmentacije okolja je, 
da se vrsta na določenem območju pojavlja s posameznimi 
subpopulacijami. Te subpopulacije lahko preko matriksa 
komunicirajo in tvorijo t.i. metapopulacijo, ki ima številne 
svojstvene biološke zakonitosti. Vpliv fragmentacije okolja in 
ustvarjanje metapopulacij je najbolj opazen pri sesalcih, posebno 
velikih zvereh. Te predstavljajo krovne vrste, ki za svoje preživetje 
potrebujejo velika območja. Velike zveri so ključne vrste, ki si svojo 
dejavnostjo zvišujejo kakovost celotnega ekosistema. Ohranjanje 
velikih zveri zato predstavlja sestavni del posegov za ohranjanje 
nacionalne biodiverzitete.  
 
Polja vetrnic z vplivnim območjem predstavljajo matriks, ki bi lahko 
trajno zmanjšal bivalni prostor živalskim vrstam in preprečeval 
migracijo nekaterim bolj plašnim živalskim vrstam. Tem vrstam 
(divji prašič, volk, ris, jelenjad) bi poseg do približno 500 m od 
stojišča vetrne turbine predstavljal izgubo bivališč in delno 
prehranjevalnega okolja (do približno 100 m od stojišč). Manj 
plašne živalske vrste (npr. medved, srnjad) bi se območju vetrnic 
izogibale, a ne v taki meri, da bi bila migracija preprečena.  
 
Veliki gozdni kompleksi so naravovarstveno zelo pomembni zaradi 
redkosti, kompleksnosti in izjemnih težav pri njihovem ohranjanju. 
Pomembni so z vidika nadaljnjega razvoja življenja (evolucije) v 
zmernoklimatskih okoljih in ohranjanja ekosistemskih funkcij, ki so 
vezane na veliko površinska dogajanja in zaradi delovanja človeka 
sodijo med najbolj ogrožene naravne sistem. Tovrstni veliki gozdni 
kompleksi v južnem delu Slovenije so vključeni v območja Natura 
2000 in EPO osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
To so predeli notranjskega in Goteniškega Snežnika, Kočevskega 
Roga ter Trnovskega gozda. 
 
Ohranjanje koridorjev velikih zveri je dolgoročno pomembna 
naravovarstvena naloga, saj omogočajo prehajanje osebkov med 
posameznimi populacijami. Povezava med novo nastajajočimi 
populacijami velikih zveri v širšem alpskem prostoru in vitalnimi 
dinarskimi populacijami je ključna za nadaljnji obstoj velikih zveri v 
srednjeevropskem prostoru. V sistemu medsebojnih povezav med 
krpami pa je zaradi prehodnosti treba vrednotiti vsako krpo 
posebej. Položaj posameznih krp je treba vrednotiti z vidika 
povezanosti med njimi in s tem zagotovljene prehodnosti za 
gozdne vrste. 
 

Vpliv na floro, favno in HT 
 
Vetrna elektrarna lahko bistveno vpliva na floro, favno in HT, še 
zlasti, če je predvidena na območju rastišč ali habitatov ogroženih 
in zavarovanih vrst (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, Odločba 
US 13.03.2008, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14), Uredba o 
zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 
46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14), Pravilnik o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 
RS, št. 82/02, 42/10) ali na prednostne habitate (Uredba o 
habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13). 
 
Za slovenske in širše evropske populacije velikih zveri so 
najpomembnejši predeli notranjskega in Goteniškega Snežnika, 
Kočevskega Roga ter Trnovskega gozda. Tu prevladuje gozdnata 
krajina (strnjeni gozdni sestoji), kjer je konflikt med človekom ter 
medvedom, volkom in risom najmanjši. Degradacija gozdnega 
prostora pomeni v prvi vrsti povečan pritisk živali na bolj poseljena 
območja, in posledično povečan pritisk na dovoljeni in nedovoljeni 
odstrel ter splošno povečanje negativnega odnosa do velikih zveri. 
Dolgoročno degradacija gozda zmanjšuje nosilno kapaciteto okolja 
in povečuje tveganje za izumrtje populacij. Območje je splošno 
prepoznano in vključeno v območje Natura 2000 in EPO osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
Z vidika načrtovanih posegov pri vetrnih elektrarnah je treba med 
malimi sesalci izpostaviti netopirje, ki so v Evropi ogrožena 
živalska skupina. V primeru, da območje predstavlja pomemben 
življenjski habitat zavarovanih vrst netopirjev, lahko predvidevamo, 
da bo imelo nanj delovanje vetrnic negativen vpliv, saj bi ob 
preletih in prehranjevanju netopirjev lahko prihajalo do usodnih 
trkov. V primeru osvetljevanja stavbe transformatorske postaje in 
vetrnic bi v nočnem času svetloba privabljala številne žuželke, 
predvsem nočne metulje, dvokrilce, nekatere hrošče in 
mrežekrilce. Te predstavljajo plen netopirjev, kar bi lahko v bližino 
vetrnic privabilo netopirje in povečalo potencialno nevarnost za trk 
netopirja z lopatico rotorja. 
 
Vpliv na prostoživeče ptice 
 
Do sedaj so bili zabeleženi štirje osnovni vplivi vetrnih elektrarn na 
ptice (v poročilu niso zajete elektrarne na morju (offshore), ki za 
Slovenijo verjetno niso zanimive): 
- Trki: Čeprav se rotor (elisa) na stolpu vetrnice vrti dokaj počasi, 

se mu nekatere ptice ne morejo izogniti. Pri tem je treba 
upoštevati, da je obodna hitrost vrtenja ob osi res majhna, na 
koncu kraka rotorja pa že bistveno večja. Tendenca razvoja 
vetrnih elektrarn gre v smeri povečevanja vetrnic in s tem tudi 
obodnih hitrosti lopatic. Poleg trkov z rotorji se ptice zaletijo tudi 
v same stebre in električne žice, vendar je ta nevarnost 
bistveno manjša od nevarnosti trka z rotorjem. 

- Vznemirjanje: Vznemirjanje lahko iz območja prežene bolj 
občutljive vrste ptic. V kolikor lahko ptice v bližini najdejo dovolj 
dobra nadomestna območja je vpliv majhen, v nasprotnem 

lahko povzroči trajno zmanjšanje populacij. Vzrok je lahko 
vznemirjanje zaradi vrtenja rotorja, ki povzroča določene 
svetlobne in zvočne efekte, kot tudi vznemirjanje ob prisotnosti 
vzdrževalcev. Obe obliki vznemirjanja sta stalni. Največje je 
vznemirjanje v času gradnje, ki pa je le začasno. 

- Oviranje: Še posebej v primeru, ko vetrno elektrarno sestavlja 
veriga tesno postavljenih vetrnic, lahko to pomeni pomembno 
oviro za ptice v prostoru. Ovira jih lahko preusmeri med potjo na 
prehranjevališče, razmnoževališče, prezimovališče, ipd. Da se 
oviri izognejo, ptice izberejo daljšo pot, ki je lahko tudi manj 
ugodna kar se tiče izkoriščanja zračnih tokov. Spremembe poti 
pri nekaterih vrstah imajo lahko le minimalen vpliv, pri drugih se 
lahko zaradi tega zmanjša gnezditveni uspeh.  

- Izguba habitata: Z umestitvijo vetrne elektrarne v okolje se 
spremeni habitat za vrste, ki tam živijo. Največji so vplivi pri 
elektrarnah, ki jih postavijo sredi gozda, manjši pa so vplivi pri 
elektrarnah, ki jih postavijo na travnikih. Vpliv na nekatere vrste 
je lahko neznaten, na druge velik. 

 
Zaradi potencialnih negativnih vplivov postavitve vetrnih elektrarn 
na ptice je pomembno, da se izbere lokacija, ki bo za ptice kar 
najmanj moteča. Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, 
načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo ohranitvenih 

možnosti ptic. 
 
 
4.2 Kulturna dediščina 
 
Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in 
Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne 
skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, 
identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina 
vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med 
ljudmi in prostorom skozi čas (1. člen ZVKD-1). 
 
Slovenije in njenih regij ne označujejo izjemni ali drugi spomeniki, 
pač pa raznovrstnost in razpršenost dediščine ter pojav določenih 
značilnosti "v serijah", npr. sakralnih objektov, lesene etnološke 
stavbne dediščine, kulturne krajine, dediščinskih prvin, vezanih na 
velike zgodovinske dogodke, npr. prvo svetovno vojno v Posočju. 
 
Registrirana nepremična dediščina, ki: 
- predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva 

h kulturni raznolikosti, 
- je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali 

njenih regij ali 
- predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov 

ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom, 
se lahko zaradi svojega izjemnega pomena za državo (spomenik 
državnega pomena) ali posebnega pomena za pokrajino ali občino 
(spomenik lokalnega pomena) razglasi za spomenik. Nepremični 
spomenik se lahko razglasi kot posamezni spomenik ali kot 
spomeniško območje. Del nepremičnega spomenika je tudi 
njegova neposredna okolica ter pritikline, ki z nepremičnim 
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spomenikom sestavljajo prostorsko, funkcionalno ali pomensko 
celoto (36. člen ZVKD-1). Po podatkih Nacionalnega program za 
kulturo 2014 - 2017 je bilo v je bilo v začetku maja 2013 v Register 
nepremične kulturne dediščine (RKD) vpisanih več kot 29.300 enot 
dediščine, od tega je 300 kulturnih spomenikov državnega in 7.975 
lokalnega pomena. Območja dediščine zavzemajo skupno 
površino 2.456 km2 ali približno 12 % površine Slovenije. 
 

 
 
Slika 8: Prikaz objektov in območij kulturne dediščine (vir podlag: Register 
nepremične kulturne dediščine (RKD). 
 
Vplivi vetrnih elektrarn na kulturno dediščino 
 
Večina vplivov območja in objekte kulturne dediščine nastane kot 
posledica fizičnega posega in posledične poškodbe med 
gradbenimi deli ali med razgradnjo vetrnih elektrarn in pripadajoče 
cestne ali elektroenergetske infrastrukture. Prisotnost cestne in 
električne infrastrukture lahko zaradi možnega nastanka erozije tal 
ogrozi posamezne objekte dediščine in območja arheološke 
dediščine neposredni bližini in tako posredno negativno vpliva na 
kulturno dediščino.  
 

Vpliv lahko nastane zaradi spremembe značilne podobe objektov 
in območij kulturne dediščine v širšem prostoru oziroma motenih 
pogledov na objekte in območja kulturne dediščine. Ti vplivi so 
izraziti predvsem v območjih dediščinskih in zgodovinskih krajin. 
 
Upoštevajoč, da je treba z dediščino ravnati tako, da se zagotavlja 
čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost, s 
spomenikom pa tako, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo 
njegove kulturne vrednote in družbeni pomen (36. člen ZVKD-1) se 
večja območja kulturne dediščine oz. območja z večjo gostoto 
kulturne dediščine upošteva kot izločilni kriterij. Za manjša 
območja in objekte kulturne dediščine je ocenjeno, da se jim bo 
možno v naslednjih fazah načrtovanja prilagoditi na način, da 
posamezne enote dediščine ne bodo prizadete.  

4.3 Krajina 
 
Slovenske krajine so po morfoloških značilnostih zelo raznolike, 
kar je posledica naravnih razmer, razgibane morfologije, različnih 
podnebnih območij in človekovih vplivov, zlasti rabe prostora, 
zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij. Temeljna 
značilnost slovenskih krajin je zato velika pestrost in raznolikost 
krajinskih vzorcev. 
 

 
 
Slika 9: Prikaz izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni (vir podlag: SPRS 2004, MOP 2000). 
 
Izjemne krajine 
 
Izjemne krajine Slovenije (MOP, Acer Novo mesto d.o.o., 1996, 
dop. 1999) predstavljajo izbor redkih, enkratnih slovenskih krajin, 
ki izstopajo z eno ali več posebej vrednimi značilnostmi, kot so: 
edinstven vzorec rabe tal, značilna krajinska zgradba, skladna 
prostorska razmerja, ustrezen delež naravnih prvin, poseben 
naselbinski vzorec, značilni poudarki kot odraz svojevrstne 
zgradbe prostora. Opredeljenih je 93 izjemnih krajin skupne 
površine 233 km2. 
 
Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
76/2004) opredeljuje 71 krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni. To so območja, ki vključujejo 
prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro 
ohranjenimi krajinskimi sestavinami, zlasti pa so to območja 
izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in 
prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno 
oziroma spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z izjemnimi oblikami 
naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami. Skupna površina 

območij je 3.410 km2. V nekaterih prostorskih aktih občin so 
opredeljena tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi 
na lokalni ravni. 
 
Vplivi vetrnih elektrarn na krajino 
 
Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi prisotnosti vetrnic je 
sprememba krajinske slike in posledično prostorskih razmerij, 
simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. Vetrnice so običajno 
označene kot moteča prvina v prostoru. Praviloma velja, da so 
negativni vplivi izrazitejši: 
- v naravno bolj ohranjenih krajinah, 
- v krajinah z izrazito simbolno vrednostjo in širše krajinsko 

prepoznavnih območjih, 
- v odprti (travnati, skaloviti) krajini oz. krajinsko manj pestrih 

območjih, kjer je stopnja vidne absorpcije manjša, 
- na vidno izpostavljenih legah, predvsem če so vetrnice v 

"prvem planu" najbolj frekvenčnih gledišč, 
- če so te v večjem številu nameščene na neprekinjenem polju 

vetrnih elektrarn. 
 
Upoštevajoč cilje varstva obsega in značilnosti krajine so kot 
izločilni kriterij upoštevane izjemne krajine kot krajine z najvišjo 
stopnjo vrednosti, smiselno pa se, upoštevajoč varovane krajinske 
značilnosti in možen vpliv na njih, pri opredelitvi potencialnih 
območij za vetrne elektrarne upošteva tudi krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. 
 
 
4.4 Gozdovi 
 
Upoštevani so varovalni gozdovi, ki so gozdovi, ki varujejo 
zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih 
ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, 
gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje 
vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni 
pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti 
in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. Določeni 
so z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (Uradni list RS, št. 88/05 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 
39/15). 
 
Vplivi vetrnih elektrarn na gozdove 
 
Posek gozda je pričakovati na območju stojišča VE zaradi 
vzpostavitve platoja (približno 40x20 m) za postavitev žerjava za 
montažo in pozneje za vzdrževanje oz. razgradnjo po poteku 
življenjske dobe. Po končani montaži se plato sanira (zatravi, 
zasadi). Poseki gozda so možni tudi zaradi gradnje dostopnih cest 
in daljnovodnih (nadzemnih ali kabelskih) povezav. 
 
Strnjena območja varovalnih gozdov oz. gozdnih rezervatov so 
upoštevana pri opredelitvi potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn, posameznim območjem znotraj njih pa se je 
treba izogibati v fazi podrobnejšega umeščanja vetrnih elektrarn v 
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prostor, ko je treba upoštevati tudi posamezne funkcije in pomen 
vseh gozdov. 
 

 
 
Slika 10: Prikaz gozdnih rezervatov in varovanih gozdov (vir podlag: Zavod za 
gozdove). 
 
 
4.5 Vodovarstvena območja 
 
Gradnja vetrnih elektrarn na najožjem varstvenem pasu vodnih 
virov praviloma ne bi bila dovoljena, zato se ta območja upoštevajo 
kot izločilni kriterij. Glede na Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11) 
gradnja energetskih objektov v najožjem pasu ni dovoljena, v 
ožjem in širšem pa je dovoljena, če je v skladu z občinskimi 
predpisi, če se izvede CPVO in predvidijo vsi zaščitni ukrepi 
vključno z analizo tveganja.  
 
Za ožji oz. širši varstveni pas varstva vodnih virov je predvideno, 
da bi bila gradnja dovoljeno pod pogoji oz. ob izvedbi zaščitnih 
ukrepov, zato se ta območja upoštevajo smiselno. 
 
Vplivi vetrnih elektrarn na podzemne vode 
 
Možnost onesnaženja tal in posredno podzemne vode je možna 
med gradnjo v primeru nesreče z razlitjem naftnih derivatov iz 
transportnih vozil in gradbene mehanizacije ali neustrezno 
urejenega zbiranja in odvajanje padavinskih odpadnih vod iz 
odprtih površin in manipulativnih površin. 
 
Pri normalnem obratovanju vetrne elektrarne je negativen vpliv na 
vode zelo majhen. Sodobne vetrne elektrarne namreč obratujejo 
samodejno (ves generator se obrača okrog osi in lovi ugoden 
veter), zato ne potrebuje reduktorja, kot vetrne elektrarne starejših 
tipov, v katerem so bile znatne količine olja (okoli 200 l). Drugih 
nevarnih snovi pri delovanju vetrnih elektrarn ni prisotnih.  
 

 
 
Slika 11: Prikaz vodovarstvenih območij (vir podlag: ARSO). 
 
 
 

5 Oddaljenost od poselitvenih 
območij 

 
Za sprejemljivost vetrnih elektrarn v lokalnem okolju se izkazuje 
ključna oddaljenost stojišč vetrnih elektrarn od poselitvenih 
območij. V Sloveniji ni predpisanih minimalnih odmikov tovrstnih 
objektov od naselij ali posamičnih objektov, potrebno pa je 
upoštevati predpise, ki veljajo sicer, predvsem predpise s področja 
varstva pred hrupom in varstva pred elektromagnetnim sevanjem. 
 
Na ravni Evropske unije ni enotnih predpisov ali priporočil. Pregled 
predpisov in priporočil po različnih državah kaže na precejšne 
razlike glede zahtevanih ali priporočenih odmikov vetrnih elektrarn 
od poselitvenih območij. Predpise posameznih držav je treba 
vedno gledati tudi v kontekstu prostorskih in družbenih značilnosti 
teh držav. Države z veliko gostoto poselitve praviloma 
opredeljujejo manjše odmike kot države z obširnimi območji brez 
poselitve. Prav tako je treba opozoriti, da predpisi sicer temeljijo na 
strokovnih izhodiščih, dejansko pa gre za družbeni dogovor sprejet 
znotraj določene skupnosti. 
 

Večina držav ali njihovih regij4 predpisuje vnaprejšnji minimalni 
odmik od 500 m (npr. Francija5) do 1000 m (npr. nekatere nemške 
dežele6) od stanovanjskih območij in/ali posameznih stanovanjskih 
objektov, praviloma na osnovi predpostavk, ki izhajajo iz predpisov 
s področja varstva pred hrupom. Tudi v primeru odmikov, ki niso 
vnaprejšnji, ampak se od primera do primera opredeljujejo na 
osnovi višine VE (npr. Danska7: odmik 4-kratne višine VE od 
stanovanjskih območij, pri stolpu višine 100 m in elisi polmera 50 
m torej 600 m) ali premera elis (npr. Severna Irska8: odmik 10-
kratnega premera elise od nepremičnin, pri elisi premera 100 m 
torej 1000 m) ali predpostavljenih obremenitev s hrupom (npr. 
Nizozemska9), se ti praviloma gibljejo znotraj teh razdalj. Manjše 
število držav ali njihovih regij opredeljuje večji odmik - do 2000 m 
(npr. Škotska10), pri čemer so v tem primeru običajno dopustne 
tudi izjeme (presojanje po principu "od primera do primera", 
dopustnost ob soglasju lastnikov stanovanjskih objektov). 
Nekatere države dopuščajo umestitev tudi na razdalji manjši kot 
500 m od stanovanjskih območij (npr. Belgija - Valonija11: pri 
velikih VE minimalen odmik od stanovanjskih objektov 3-kratna 
višina celotne VE, pri srednjih VE pa 350 m) ali posameznih 
stanovanjskih objektov, vendar ob upoštevanju dopustnih 
obremenitev s hrupom. 
 

                                                 

 
4 International Review of Policies and Recommendations for Wind Turbine 

Setbacks from Residences: Setbacks, Noise, Shadow Flicker, and Other 
Concerns, Minnesota Department of Commerce: Energy Facility Permitting, 
2011, 
http://mn.gov/commerce/energyfacilities/documents/International_Review_of_
Wind_Policies_and_Recommendations.pdf 

5 Syndicat des énergies renouvelables, 2013, 
http://www.enr.fr/docs/2010140638_09FEEEolienetacoustique.pdf 

6 Überblick zu den landesplanerischen Abstandsempfehlungen für die 
Regionalplanung zur Ausweisung von Windenergiegebieten, 
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherhei, 2012, 
http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-
import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/abstandempfehlungen_bf.pdf 

7 Wind turbines in Denmark, Danish Energy Agency, 2009, 
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-
power/Vindturbines%20in%20DK%20eng.pdf 

8 Best Practice Guidance to Planning Policy Statement 18 Renewable Energy, 
Departemant of the Enironment, 2009, 
http://www.planningni.gov.uk/index/policy/policy_publications/planning_statem
ents/planning_policy_statement_18__renewable_energy__best_practice_guid
ance.pdf 

9 Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging 
milieuregels windturbines), 2010, 
http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-
energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving 

10 Scottish Planning Policy, 2010, 
http://scotland.gov.uk/Publications/2010/02/03132605/8 

11 Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines, Vlaamse 
Regering, Afdeling Milieuvergunningen, 2011, 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/toelichtingsnota-windturbines.pdf 

 Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, 
Gouvernement Wallon, 2013, 
https://henry.wallonie.be/sites/default/files//nodes/story/4900-
20130221cdreolienversiondefinitive.doc 
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V prvem pregledu potencialnih območij za postavitev vetrnih 
elektrarn je bil informativno kot minimalni upoštevan odmik 500 m 
od naselij - kot tista oddaljenost, pod katero se tudi v evropski 
praksi VE umešča redko in hkrati predstavlja referenčno razdaljo 
pri določanju/ugotavljanju dopustnih ravni hrupa. 
 
Za potrebe tega gradiva je v dogovoru z naročnikom za naselja 
upoštevan minimalni odmik 800 m od robov naselij. To je 
oddaljenost, ki je npr. predpisana kot odmik od splošnih 
stanovanjskih območij na Bavarskem12. Ta območja so 
avtomatično izvzeta iz potencialnih območij za postavitev vetrnih 
elektrarn. Do sprejema predpisa, ki naj bi urejal to področje, je 
priporočljivo, da se tudi pri podrobnejšem načrtovanju posameznih 
območij stojišča vetrnih elektrarn ne umešča na razdaljo manj kot 
800 m od robov naselij.  
 
Problem nastane, ker predpisi s področja urejanja prostora in 
posledično prostorskih akti ne opredeljujejo pojma naselje. Za 
potrebe tega gradiva je kot naselje opredeljeno strnjeno 
poselitveno območje (območje stavbnih zemljišč), ki je: 
- po namenski rabi prostora opredeljeno kot stanovanjske 

površine in/ali površine osrednjih dejavnosti, 
- obsega 10 ali več stanovanjskih objektov (objektov s hišno 

številko) in/ali 
- ima površino več kot 1,5 ha. 
 
Pri določitvi robov naselij so upoštevane meje površin na območjih 
stavbnih zemljišč. Z upoštevanjem namenske rabe prostora se 
upošteva območja načrtovanih širitev naselij in ne zgolj obstoječe 
objekte. Za izračun oddaljenosti od naselij je uporabljen podatek o 
namenski rabi prostora, pridobljen na Ministrstvu za okolje in 
prostor. Podatek združuje podatke občinskih prostorskih načrtov in 
še veljavnih prostorskih planov vseh občin Slovenije, ki pa imajo 
zelo različen datum nastanka in metodološke/klasifikacijske 
pristope. Opozarjamo, da ta podatek ni uraden in je uporabljen 
zgolj informativno! Pri podrobnejšem načrtovanju posameznih 
območij je treba uporabljati uradne in aktualne podatke iz 
občinskih prostorskih aktov. 
 
Posamezne stanovanjske objekte izven naselij (zajete kot površine 
razpršene poselitve/gradnje) in druge nestanovanjske objekte in 
območja izven naselij evropska praksa pogosto obravnava po 
principu "od primera do primera", upoštevajoč predpise s področja 
varstva pred hrupom in uskladitve z lastniki. Presoja "od primera 
do primera" in ne vnaprejšnje določanje minimalnih odmikov je 
upravičena zlasti zaradi hitrega tehnološkega razvoja vetrnih 
elektrarn in posledičnega zmanjševanja obremenitev s hrupom.  
 
Za potrebe tega gradiva je poleg oddaljenosti od naselij 
upoštevana oddaljenost 500 in 800 m od posameznih objektov 

                                                 

 
12 Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen, 2011, 

http://www.stmug.bayern.de/umwelt/oekoenergie/windenergie/doc/windenergi
e_erlass.pdf 

upoštevajoč podatek EHIŠ (evidenca hišnih številk). Na ta način so 
grafično izpostavljena območja zgostitve (razpršene) poselitve. 
Območja velike zgostitve so smiselno upoštevana kot območja 
naselij in so dodatno izločena iz potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn. Območja manjše zgostitve niso izločena, so pa 
zaokrožena v območja z oznako "B" (glej poglavje 7), na katerih se 
predlaga umeščanje manjšega števila in/ali manjših naprav za 
izkoriščanje vetrne energije.  
 

 
 
Slika 12: Območja oddaljenosti do 800 m od robov naselij (podatek je 
pripravljen znotraj območij oddaljenosti do 10 km od potencialnih območij za 
postavitev vetrnih elektrarn predlaganih v tem gradivu). 
 
Zaradi zelo razpršenega poselitvenega vzorca Slovenije se 
izkazuje, da upoštevaje oddaljenosti od naselij oz. zgostitve 
razpršene poselitve predstavljajo veliko omejitev, ki bistveno 
zmanjšuje obseg potencialnih območij za vetrne elektrarne. V 
predalpskem svetu so strnjena naselja omejena na dna dolin, 
vendar je precejšnja gostota posameznih stanovanjskih objektov 
(gorskih kmetij). V kraškem svetu je razpršena poselitev manj 
izrazita, potrebno pa je zagotavljati odmik od strnjenih naselij v 
vetrovno ugodnih podoljih. 
 
 
 

6 Vpliv vetrnih elektrarn na zdravje 
ljudi zaradi emisije hrupa 

 
6.1 Opis nastajanja hrupa vetrnih elektrarn 
 
Dve vrsti virov hrupa povzročata emisijo hrupa pri obratovanju 
vetrnih elektrarn. Prvi viri hrupa so aerodinamični viri, ki nastajajo 
zaradi prehoda zraka nad površino krila vetrne turbine in drugimi 
vrtečimi ali mirujočimi deli vetrne turbine, in drugi so mehanski viri 
hrupa, ki so povezani s sestavnimi deli pogonskega sistema 

znotraj turbine, kot sta menjalnik in generator vetrne elektrarne. 
Kot viri hrupa so najpomembnejši aerodinamični viri hrupa vetrne 
turbine, ker za mehanske vire hrupa v splošnem velja, da se je ta 
emisija hrupa na podlagi tehnološkega razvoja strojne opreme 
sodobnih vetrnih elektrarn že omilila do stopnje, ki je sprejemljiva 
za varstvo zdravja ljudi.  
 
Aerodinamični viri hrupa vetrnih elektrarn 
 

Viri aerodinamičnega hrupa se razvrstijo glede na: 
 
1. nizkofrekvenčen hrup: hrup v nizkofrekvenčnem območju 

zvoka nastane, ko krilo vetrne turbine naleti na lokalno motnjo v 
toku zraka zaradi pretoka zraka okrog stebra vetrne elektrarne 
ali lokalne spremembe hitrosti vetra zaradi ovir v bližini vetrne 
elektrarne ali obratovanja drugih vetrnih elektrarn v soseščini; 

2. lastni hrup kril vetrne turbine: to je hrup, ki ga povzroča tok 
zraka ob površini krila vetrne turbine in ima 6 pojavnih oblik 
(glej sliko spodaj). Ta vrsta hrupa ima običajno širokopasovni 
frekvenčni spekter, hrup pa vsebuje tudi diskretne tonske 
komponente, do katerih pride zaradi pretoka zraka preko 
topega zadnjega robu krila vetrne turbine ali preko zarez ali 
lukenj na površini krila; 

3. hrup zaradi dotoka turbulentnega zraka: to je hrup, ki je 
odvisen od količine turbulence v zunanjem zraku in nastaja kot 
posledica stika turbulentnega zraka s krilom turbine zaradi 
lokalnih fluktuacij sil ter tlačnih razlik ob krilu vetrne turbine. 

 
 

 
 

Slika 13: Shematski prikaz zračnih tokov okoli krila vetrne turbine 
 
Značilnosti aerodinamičnih virov hrupa vetrnih elektrarn so 
podrobneje opisane v naslednji tabeli. 
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Tabela 1: Značilnosti aerodinamičnih virov hrupa vetrnih elektrarn. 
 

Opis aerodinamičnega 
hrupa 

Način nastajanja 
aerodinamičnega hrupa 

Značilnosti in 
pomembnost vira hrupa 

 
Nizkofrekvenčen hrup 
 
hrup enakomerne jakosti 
 
 
 
 
 
neenakomeren hrup 
 
 
 

 
 
 
krila turbin in druge 
rotirajoče površine vetrne 
turbine 
 
 
 
nalet krila vetrne turbine na 
motnjo, ki nastaja zaradi 
pretoka zraka okrog stebra 
vetrne elektrarne  

 
 
 
frekvenca zvoka je 
povezana s frekvenco 
vrtenja turbine, nivo hrupa 
ni pomemben pri običajnih 
hitrostih vrtenja turbine 
 
frekvenca zvoka je 
povezana s frekvenco 
vrtenja turbine, nivo hrupa 
je nepomemben pri 
protivetrnih turbinah 
(»upwind turbine«). Če 
nastaja nizkofrekvenčni 
hrup zaradi medsebojnega 
vpliva dveh ali več 
sosednjih protivetrnih 
turbin, lahko tak hrup 
zaznavno prispeva k 
obremenitvi s hrupom 
posameznega polja vetrnih 
elektrarn 
 

 
Lastni hrup kril vetrne 
turbine 
 
1. hrup zadnjega roba krila 
vetrne turbine 
 
 
 
2. hrup konice krila vetrne 
turbine 
 
 
 
3. hrup razdružitve 
(razdružitev zračnega toka 
na prednjem robu krila 
vetrne turbine) 
 
4. hrup laminarne mejne 
plasti 
 
 
 

 
 
 
 
delovanje med turbulenco, 
ki nastaja na mejni plasti, in 
zadnjim robom krila vetrne 
turbine 
 
delovanje med turbulenco, 
ki nastaja na konici krila 
vetrne turbine, in površino 
konice krila vetrne turbine  
 
delovanje med turbulenco, 
ki nastaja na prednjem robu 
krila vetrne turbine, in 
površino krila vetrne turbine 
 
nelinearno delovanje med 
turbulenco, ki nastaja v 
laminarni mejni plasti na 
površini krila, in površino 
krila vetrne turbine  
 

 
 
 
 
glavni vir hrupa vetrne 
elektrarne, hrup je 
širokopasovni (770 Hz <f 
<2 kHz) 
 
hrup je širokopasovni 
 
 
 
 
hrup je širokopasovni 
 
 
 
 
hrup vsebuje tone, hrupu 
se je možno z 
oblikovanjem krila izogniti 
 
 

 

 
Opis aerodinamičnega 
hrupa 

Način nastajanja 
aerodinamičnega hrupa 

Značilnosti in 
pomembnost vira hrupa 

 
5. hrup topega zadnjega 
robu krila vetrne turbine 
hrupa 
 
6. hrup zaradi pretoka zraka 
nad luknjami, zarezami in 
vdori 
 

 
izgubljanje vrtincev na 
topem zadnjem robu krila 
vetrne turbine 
 
nestabilni strižni tokovi 
zraka, ki tečejo preko lukenj 
in rež, izgubljanje vrtincev 
na vdorih na površini krila 
vetrne turbine 

 
hrup vsebuje tone, hrupu 
se je možno z 
oblikovanjem krila izogniti 
 
hrup vsebuje tone, hrupu 
se je možno z 
oblikovanjem krila izogniti 

 
Hrup zaradi dotoka 
turbulentnega zraka 

 
delovanje turbulence v 
zunanjem zraku na krilo 
vetrne turbine 
 

 
prispevek k emisiji 
širokopasovnega hrupa 
vetrnih turbin  

 
 
Nizkofrekvenčen hrup vetrnih elektrarn 
 

Nizkofrekvenčen hrup je opredeljen kot zvok pri nizkih frekvencah, 
ki ga je mogoče slišati pri dnu človekovega zaznavanja zvoka (10-
200 Hz), in kot infrazvok, ki je zvok pod mejo človekovega 
zaznavanja zvoka. Zvok pod 20 Hz v splošnem velja za infrazvok, 
čeprav lahko obstaja pri posameznikih tudi nekaj človekovega 
zaznavanja zvoka v tem frekvenčnem območju.  
Infrazvok je vedno prisoten v okolju, ker izhaja iz mnogih virov, kot 
so turbulenca zračnih tokov v zunanjem zraku, obratovanje 
sistemov za prezračevanje prostorov, valovanje na obalah morja 
ali jezer, promet, vključno z letalskim, in podobno. Infrazvok se širi 
dlje kot zvok pri slišnih frekvencah. 
Pri emisiji infrazvoka iz vetrnih turbin, je še posebej pomembno, da 
se ločeno obravnava hrup vetrnih turbin z vetrom v krmo, to je 
turbin z rotorjem v smeri vetra (»downwind turbine«), od infrazvoka 
protivetrnih turbin (»upwind turbine«). Nekatere vetrne turbine z 
rotorjem v smeri vetra (»downwind turbine«) namreč proizvajajo 
pomembne ravni infrazvoka. Zasnova vetrnih turbin z vetrom v 
krmo se v sodobnih vetrnih elektrarnah redko uporablja. 
 
Protivetrne turbine (»upwind turbine«) oddajajo širok spekter emisij 
zvoka, ki vključuje poleg slišnega zvoka tudi nizkofrekvenčni zvok 
in nekaj infrazvoka. Pri tem pa je treba poudariti, da za 
aerodinamični hrup vetrne turbine značilno »švistanje«, ki nastaja 
kot amplitudno moduliran hrup iz konice krila vetrne turbine pri 
frekvencah nad 300 Hz, ne vsebuje nizkih frekvenc. 
Primer zvočnega spektra hrupa, vključno z nizkofrekvenčnim 
zvokom, sodobne 1,3 MW vetrne turbine na razdalji 70 m je 
prikazan na spodnji sliki. Na sliki je prikazana analiza zvočnega 
spektra pri različnih širinah spektralnega območja, vključno z 
rezultatom hitre Fouriereve transformacije (FFT) pri spektralnem 
oknu 1,3 Hz. Na sliki je prikazana tudi meja človekove zaznavnosti 
zvoka v odvisnosti od frekvence. Celotna obremenitev s hrupom, ki 
jo povzroča ta turbina na navedeni razdalji, je 33 dBA. Meja 

človekove zaznavnosti zvoka velja za zaznavnost povprečne 
osebe posameznega tona v mirnem prostoru, brez hrupa v ozadju. 
  

 
 

Slika 14: Značilni zvočni spekter hrupa vetrne turbine (Understanding the 
Evidence: Wind Turbine Noise, 2015) 
 

Ocenjevanje ravni hrupa vetrnih elektrarn 
 
Pri nizkih frekvencah je človekova zaznavnost zvoka omejena. 
Značilnosti človekovega dojemanja nizkofrekvenčnega zvoka in 
infrazvoka so namreč naslednje: 
- nizkofrekvenčni zvok (20-100 Hz) in infrazvok (0-20 Hz) človek 

zaznava kot mešanico slušnih in otipnih občutkov, 
- raven zaznave zvoka pri nizkih frekvencah je višja (izraženo v 

dB) od ravni zaznave zvoka v slišnem območju: prag slišnosti 
pri 10 Hz je približno 100 dB, 

- tonov ni mogoče zaznati pri frekvencah pod 18 Hz, 
- zaradi dolgih valovnih dolžin pri infrazvoku človek nima 

občutka, da zvok prihaja iz določenega kraja. 
 
Zaradi navedenih značilnosti človekovega sluha se je tudi v zvezi s 
hrupom vetrnih turbin ustalila praksa, da se poroča o ravneh hrupa 
s pomočjo A-vrednotenih meritev. Na ta način postanejo meritve 
emisije hrupa vetrnih turbin medsebojno primerljive in predvsem 
ovrednotene na način, ki je značilen za odzive človekovega sluha 
na tovrsten hrup. Primerjave hrupa vetrnih turbin tako temeljijo na 
A-vrednotenih meritvah, ki obsegajo ravni zvočne moči iz različnih 
frekvenčnih območjih, vključno z nizkofrekvenčnimi 
komponentami, ki pa so pri takem vrednotenju utežene navzdol. 
 
Čeprav raven hrupa iz vetrnih turbin pada z naraščanjem 
frekvence, je njihov hrup zaradi občutljivosti človeškega ušesa 
najbolj slišen pri srednjih in visokih frekvencah.  
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Iz rezultatov meritev tudi izhaja, da so običajno izmerjene ravni 
infrazvoka (<20 Hz) sodobnih vetrnih elektrarn pod mejo človekove 
zaznavnosti zvoka pri teh frekvencah, čeprav mesto merjenja ni 
oddaljeno več kot 100 m od vetrne elektrarne. 
 
Na spodnji sliki je prikazan značilen spekter hrupa vetrne 
elektrarne, ki je ocenjen za več razdalj od vetrne elektrarne, pri 
čemer so ocene ravni hrupa na različnih razdaljah od vetrne 
elektrarne izračunane na podlagi rezultatov meritev hrupa, ki ga na 
razdalji 300 m oddaja tipična vetrna elektrarna z 90 m visokim 
stebrom (izmerjena raven hrupa na tej razdalji je 45 dBA). Spekter 
hrupa prikazuje pričakovano lastnost širjenja hrupa: z razdaljo od 
vetrne elektrarne prevladuje hrup nižjih frekvenc in celotna raven 
hrupa se z razdaljo od vetrne elektrarne niža. Na sliki je prikazana 
tudi podobna značilnost širjenja hrupa za polje vetrnih elektrarn 
(krivulja z oznako »wind farm«). 
 

 
 
Slika 15: Izračunani spektri širjenja hrupa za vetrno elektrarno Nord200 pri 
hitrosti vetra 8 m/s (Understanding the Evidence: Wind Turbine Noise, 2015) 
 

Splošne značilnosti hrupa vetrnih elektrarn 
 

Čeprav je ocenjevanje širjenja hrupa iz vetrnih turbin v okolje 
zaradi mnogih spremenljivk relativno zahtevna naloga, ima hrup iz 
vetrnih turbin nekaj značilnosti, ki so podobne drugim virom hrupa, 
kot so na primer cestni promet ali obratovanje letališča: 
- hrup je širokopasovne frekvenčne sestave z ravnmi, ki se 

manjšajo za 4 dB z višanjem frekvence za eno oktavo, 
- ravni hrupa na prostem so v precejšnji meri odvisne od razdalje, 

hitrost vetra, in od značilnosti prenosa zvoka med virom hrupa 
in sprejemnikom, 

- ravni hrupa pri višjih frekvencah se običajno v zaprtih prostorih 
in z naraščajočo razdaljo zmanjšujejo, 

- nizkofrekvenčni hrup lahko povzroči akustične resonance 
znotraj gradbenih objektov, 

- hrup je amplitudno moduliran z ravnijo, ki se spreminja s 
časom. 

 
Hrup vetrne turbine pa ima tudi naslednje značilnosti, ki so manj 
podobne hrupu drugih virov: 
- hrup iz vetrnih turbin se v frekvenčnem spektru lahko podaljša 

navzdol do infrazvoka in v nekaterih primerih lahko vsebuje 
diskretne vrednosti frekvenc ali tonov pri nizkih frekvencah, 

- raven hrupa se povečuje z večanjem hitrosti vetra, izmerjenega 
v višini kril vetrne turbine, ki je pogosto od 60 do 100 metrov ali 
več nad tlemi, 

- hrup vetrne turbine je lahko periodično amplitudno moduliran s 
frekvenco, ki je enaka frekvenci vrtenja vetrne turbine (okoli 1 
Hz) ali enemu od harmonikov te frekvence (tako imenovano 
švistanje v slišnem območju zvoka ali udarjanje pri nižjih 
frekvencah). Amplitudna modulacija v večini primerov ne 
presega 5 dB, vendar se v nekaterih redkih primerih lahko 
približa 10 dB. 

 
 
6.2 Dejavniki, ki vplivajo na hrup vetrnih 

elektrarn 
 

Tip vetrne turbine 
 
Nekaj osnovnih značilnosti oblikovanja vetrnih turbin lahko vpliva 
na emisijo hrupa aerodinamičnega izvora. Protivetrne turbine 
(»upwind turbine«), nižje vrtilne hitrosti turbin in nadzor vrtenja kril 
okoli njihove osi so ukrepi, ki bistveno pripomorejo k zmanjšanju 
emisije hrupa vetrnih turbin.  
Nastajanje aerodinamičnega hrupa vetrne turbine je zelo občutljivo 
na obodno hitrost konice krila vetrne turbine. Velike sodobne 
vetrne turbine omejujejo hitrost vrtenja rotorja zaradi zmanjšanja 
obodne hitrosti na konici krila vetrne turbine. Nekatere vetrne 
turbine imajo rotorje, ki se vrtijo vedno pri konstantnih ali skoraj 
konstantnih hitrostih, druge vetrne turbine pa zmanjšujejo hitrost 
vrtenja pri nizkih hitrostih vetra, z večanjem hitrosti vetra pa hitrost 
vrtenja povečujejo. Tako obratovanje vetrnih turbin izkazuje precej 
tišje delovanje pri šibkem vetru, kot je primerljivi hrup vetrne 
turbine s konstantno hitrostjo vrtenja. 
Vetrne turbine manjše moči (pod 30 kW) so pogosto tudi vetrne 
turbine s spremenljivo hitrostjo vrtenja. Ti modeli vetrnih turbin 
imajo pri manjši hitrosti vetra celo višje hitrosti vrtenja kot velike 
vetrne turbine pri močnem vetru, kar ima lahko za posledico 
nastajanje hrupa višjih ravni, kot jih je pričakovati v primerjavi z 
večjimi vetrnimi turbinami. Ta šibka točka vetrnih turbin manjše 
moči je tudi posledica manjšega vlaganja v tehnologije za dušenje 
zvoka pri teh modelih vetrnih turbin.  
 

Širjenje hrupa 
 
Če se hrup vetrnih turbin širi brez ovir, se raven zvočnega tlaka z 
razdaljo od vetrne turbine manjša. Če je vetrna turbina kot vir 
hrupa na popolnoma ravni in odbojni površini, se hrup zaradi 
prisotnosti nizkih frekvenc zvoka (velike valovne dolžine) ne širi 
sferično, kar bi na podvojeni razdalji od vira hrupa pomenilo do 6 
dB zmanjšanje ravni hrupa, ampak se raven hrupa na podvojeni 
razdalji zmanjša samo za 3 dB. Pri podrobnejšem ocenjevanju 
širjenja hrupa vetrnih turbin je treba upoštevati naslednje 
dejavnike: 
- razdaljo od vira hrupa do mesta ocenjevanja, 
- absorpcijo zraka, ki je odvisna od frekvence zvoka, 
- učinke tal (to je odboj in absorpcijo zvoka), 
- ovire in neravni teren v bližini vetrne elektrarne, 
- vremenske vplive (to je hitrost vetra, sprememba hitrosti vetra 

ali temperature z višino) in 
- konfiguracijo terena širše okolice vetrne elektrarne. 
 
Primer širjenja hrupa velike sodobne vetrne turbine je prikazan na 
spodnji sliki. V prikazanem primeru se domneva, da je vetrna 
turbina na stebru višine 50 m, raven vira hrupa na izvoru je 102 
dBA, ravni zvočnega tlaka pa so ocenjene na višini tal. 
 

 
 

Slika 16: Primer širjenja hrupa velike vetrne turbine (Wind Turbine Acoustic 
Noise…, 2006) 
 

Hrup ozadja in hitrost vetra 
 
Če so ravni hrupa ozadja istega velikostnega razreda, kot je raven 
hrupa vetrne turbine, se zvoki vetrne turbine izgubijo v ozadju. K 
hrupu ozadja prispevajo ravni hrupa zaradi lokalnega prometa in 
drugih virov človekove dejavnosti ter hrup, ki izvira zaradi interakcij 
med vetrom in pokrivnostjo tal, zgradbami, drevesi, daljnovodi in 
podobno. Raven hrupa ozadja, ki nastaja zaradi vetra, je v 
razponu od 42 do 48 dBA, če je hitrost vetra od 2 do 4 m/s. 
 
Raven hrupa vetrne turbine ter raven hrupa ozadja sta funkciji 
hitrosti vetra. Prispevek vetra k ravni hrupa ozadja dokaj hitro 
narašča s hitrostjo vetra. Kot primer: v času ocenjevanja hrupa v 
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mirnem podeželskem okolju, je hrup ozadja v mirnih razmerah 
vetra okoli 25 dBA in 42 dBA, ko je veter 5,4 m/s. Izmerjena raven 
hrupa ozadja je pri večji hitrosti vetra primerljiva z ravnijo hrupa, ki 
jo povzroča večja vetrna turbina pri isti hitrosti vetra na razdalji 500 
m od stebra.  
 
 
6.3 Standardi in zakonodaja na področju hrupa 
vetrnih elektrarn 
 
Obstajajo tako standardi za merjenje ravni zvočne moči iz vetrnih 
turbin, kot tudi lokalna ali nacionalna zakonodaja, ki ureja za 
zdravje ljudi sprejemljive ravni moči hrupa vetrnih turbin. 
  
Standardi za merjenje zvočne moči  
 
Mednarodno sprejet standard, ki zagotavlja skladne in primerljive 
meritve ravni zvočne moči vetrnih turbin je standard IEC 61400-11 
(Standard: Generatorski sistemi vetrnih turbin - 11. del: Tehnike 
zvočnega merjenja hrupa [IEC, 2002], ki opredeljuje: 
- kakovost, vrsto in kalibracijo merilnih naprav, ki se uporabljajo 

za merjenje hitrosti zvoka in vetra, 
- lokacije in vrste meritev, ki jih je treba opraviti, 
- oblikovanje podatkov meritev in zahteve za poročanje. 
 
Standard zahteva meritve širokega frekvenčnega območja zvoka, 
zvočne ravni v pasu 1/3 oktave in poudarjenih tonov. Te meritve se 

uporabljajo tudi za ocenjevanje ravni zvočne moči vetrne turbine 
na strojnici turbine in ugotavljanje emisije morebitnega 
mehanskega vira hrupa pri posebnih prevladujočih zvočnih 
frekvencah. Meritve je treba izvesti, ko so na višini 10 m nad tlemi 
hitrosti vetra 6, 7, 8, 9 in 10 m/s.   
V skladu s standardom IEC 61400-11 so obvezne tudi meritve 
usmerjenosti hrupa, infrazvoka (<20 Hz), hrupa pri nizkih 
frekvencah (20-100 Hz) in impulzivnosti hrupa. 
 
Določitev sprejemljive ravni hrupa v državah članicah EU 
 
Na nivoju EU trenutno ni predpisanih okoljskih standardov za ravni 
hrupa, ki nastaja zaradi obratovanja vetrnih turbin. V večini držav 
članic pa predpisi na področju hrupa določajo zgornje meje za 
hrup, kateremu je prebivalstvo lahko izpostavljeno. Te mejne 
vrednosti se nekoliko razlikujejo med državami članicami, običajno 
pa so določene tako za dnevni kot za nočni čas. 
 

Tabela 2: Mejne vrednosti za ravni hrupa vetrnih turbin po posameznih 
državah članicah 
 

Država Območja 
trgovskih, 

proizvodnih in 
centralnih 
dejavnosti 

Mešana 
območja: 
območja 

stanovanj ter 
centralnih in 

trgovskih 
dejavnosti 

Območja 
stanovanj 

Ruralna 
območja 

Danska - - 40 dBA 50 dBA 
Nemčija 
- dan 
- noč 

 
65 dBA 
50 dBA 

 
60 dBA 
45 dBA 

 
55 dBA 
40 dBA 

 
50 dBA 
35 dBA 

Nizozemska 
- dan 
- noč 

  
50 dBA 
40 dBA 

 
45 dBA 
35 dBA 

 
40 dBA 
30 dBA 

Avstrija 
- dan 
- noč 

  
60 – 65 dBA 
50 – 55 dBA 

 
50 – 55 dBA 
40 – 45 dBA 

 
46 – 50 dBA 
36 – 40 dBA 

Belgija 
- dan 
- noč 

 
- 
55 dBA 

 
- 
50 dBA 

 
44 dBA 
39 dBA 

 
48 dBA 
43 dBA 

 

 

6.4 Zaključki in priporočila v zvezi s hrupom 
vetrnih elektrarn 

 

Čeprav so sodobne vetrne turbine relativno tihe, veljajo v zvezi z 
varstvom prebivalstva pred izpostavljenostjo hrupu omejitve za 
njihovo umeščanje na poselitvena območja. Vzpostaviti je treba 
zakonodajni okvir za upoštevanje priporočil iz mednarodnih 
standardov o omejevanju hrupa iz vetrnih elektrarn, in sicer: 
 
1. priporočila iz standardov: spodbude za pospeševanje 

proizvodnje energije iz vetrnih elektrarn se zagotavljajo samo 
za turbine, za katere je proizvajalec priskrbel podatke o emisiji 
hrupa, ki temeljijo na standardih IEC, ali za vetrne turbine, ki se 
umeščajo v prostor na lokacijah, kjer ljudje niso izpostavljeni 
hrupu. Potrebno je sprejeti nacionalne standarde tudi za 
majhne vetrne turbine, na podlagi katerih se opredelijo merilne 
metode za ravni hrupa pri nižjih in višjih hitrostih vetra, poleg 
tistih, pri katerih se meri raven hrupa v skladu s standardom 
IEC;  

2. predpisi o mejnih vrednostih emisije hrupa iz vetrnih 
elektrarn: na državnem nivoju je treba predpisati mejne 
vrednosti za emisije hrupa vetrnih turbin, kar je pomembno za 
zagotavljanje sprejemljive izpostavljenosti prebivalstva pred 
hrupom na poselitvenih območjih. Zagotoviti je treba, da vetrne 
turbine obratujejo v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi 
emisije hrupa; 

3. umestitev vetrnih turbin v prostor: pri umeščanju vetrnih 
turbin v prostor je treba upoštevati predpisane mejne vrednosti 
za ravni hrupa, ki ga povzročajo vetrne turbine. V zvezi z 
emisijo hrupa je treba izdelati študijo sprejemljivosti umestitve 
vetrne turbine v prostor vsakokrat, ko predvidena razdalja 

vetrne turbine od najbližjih stavb z varovanimi prostori ni večja 
od 5-kratne višine najvišje točke, ki jo doseže konica krila 
vetrne turbine. 
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7 Pregled območij in lokacij vetrnih 
elektrarn 

 
Območja za vetrne elektrarne so združena v dve preglednici: 
 
V preglednici 7.1 je podan pregled potencialnih območij za vetrne 
elektrarne kot so opredeljena v tej strokovni podlagi, vključno z 
usmeritvami za podrobnejše načrtovanje.  
 
Območja so razdeljena na: 
- območja z oznako A: to so območja, za katera je ocenjeno, da 

je možno vetrne elektrarne umeščati z večjo gostoto in/ali 
večjimi/zmogljivejšimi napravami; 

- območja z oznako B: to so območja, za katere je zaradi 
(naravo)varstvenih omejitev in bližine in/ali gostote poselitvenih 
območij ocenjeno, da je možno vetrne elektrarne umeščati z 
manjšo gostoto in/ali manjšimi/manj zmogljivimi napravami. 

 
Območja so poimenovana s geografskimi oz. ledinskimi imeni 
območij, kjer takšno poimenovanje ne bi bilo enoznačno, pa s 
pomočjo poimenovanj vrhov ali naselij med katerimi se razteza 
območje. Ta območja so: 
- Porezen - Podbrdo (B), 
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh (B), 
- Špitalič - Trojane - Motnik (B), 
- Mrzlica (B), 
- Golte (B), 
- Črni vrh - Zaloška planina (B), 
- Velika gora (A), 
- Novokrajski vrhi (A), 
- Hrpelje - Slope - Mrše (B), 
- Senožeška brda (A), 
- Grgar - Trnovo (B), 
- Banjšice - Lokovec (del A, del B). 
 
Glede na pregled iz l. 2010: 
- ni opredeljenega nobenega novega območja zaradi 

upoštevanja modela Aiolos, so pa nekatera območja (Banjšice 
– Lokovec, Hrpelje - Slope - Mrše, Velika gora) razširjena v 
smereh, kjer ta model kaže na ugodne vetrovne razmere. 
Ostala območja, ki jih kot dodatno primerna kaže model namreč 
sovpadajo z območji, ki so kot nesprejemljiva opredeljena 
zaradi (naravo)varstvenih zahtev; 

- so območja zaradi aktualnih zahtev varstva narave in izločitve 
območij, ki so oddaljena manj kot 800 m od naselij in/ali z 
gostejšo razpršeno poselitvijo zmanjšana za polovico; 

- je glede na veliko gostoto razpršene poselitve izvzeto območje 
Slivniško Pohorje. 

- je glede na mejen vetrni potencial in majhno površino iz nabora 
območij izvzeto območje Avče. 

 
Ocena kapacitete oz. potenciala vetrne energije po posameznih 
območjih je podrobneje predstavljena v poglavju 8 Analiza 
potenciala vetrne energije. 

 
Potencialna območja so primerjana z aktualnimi območji, ki so 
evidentirana v: 
- Registru energetskih dovoljenj Ministrstva za infrastrukturo13, 
- ostalih dostopnih gradivih. 
 
Opredeljena je skladnost teh območij s potencialnim območjem oz. 
izhodišči za umestitev vetrnih elektrarn (desni del preglednice). 
 
V preglednici 7.2 je podan pregled ostalih aktualnih lokacij iz 
Registra energetskih dovoljenj in drugih evidentiranih lokacij, ki so 
izven potencialnih območij za vetrne elektrarne z utemeljitvijo 
morebitne neskladnosti in z izhodišči za umestitev/optimizacijo 
vetrnih elektrarn. 
 
Lokacije iz Registra energetskih dovoljenj in druge evidentirane 
lokacije le deloma sovpadajo s potencialnimi območji opredeljenimi 
v tem gradivu. Osnovno vodilo umeščanja teh lokacij so očitno 
optimalne vetrovne razmere, (naravo)varstvene 
usmeritve/omejitve, ki so odločilno narekovale opredelitev 
potencialnih območij v tem gradivu, pa praviloma niso upoštevane. 
Za večino teh lokacij je zato v tabelah zapisano, da niso skladne z 
(v tem gradivu opredeljenimi) izhodišči za umestitev vetrnih 
elektrarn. Izpostaviti pa je treba prednost nekaterih od teh lokacij - 
večjo oddaljenost od poselitvenih območij, kar posledično lahko 
pomeni njihovo manjšo konfliktnost v lokalnih skupnostih. 
 
Iz pregleda lokacij izhaja, da se za nekatere od njih zanima več 
potencialnih investitorjev, kar terja njihovo koordinacijo. 
 

                                                 

 
13 V tabelah so zapisani osnovni podatki iz registra. Pri več lokacijah je pri 

statusu opredeljeno, da je "postopek ustavljen". Energetski zakon (Uradni list 
RS, št. 17/2014) v 555. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona 
preneha veljati Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Uradni list RS, št. 
5/07 in 67/09), postopki za pridobitev energetskega dovoljenja, uvedeni do 
uveljavitve tega zakona, pa se ustavijo. Nov predpis, ki naj bi predpisoval 
pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja, še ni sprejet. 
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7.1 Pregled potencialnih območij za vetrne elektrarne z lokacijami iz Registra energetskih dovoljenj in ostalimi evidentiranimi lokacijami 
 

POTENCIALNA OBMOČJA ZA VETRNE ELEKTRARNE 
PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ OPOMBE V ZVEZI Z LOKACIJAMI IZ REGISTRA 

IN OSTALIH EVIDENC PODATKI IZ OSTALIH EVIDENC 
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(MW) 

Št. stojišč Faza 
prostorske 
umestitve 

Skladnost s potencialnim 
območjem oz. izhodišči za 
umestitev vetrnih elektrarn 

 Lokacija - 
objekt 

Nosilec 
evidence 

     moč 
(MW) 

Št. stojišč 

                 
1 Porezen - 

Podbrdo 
(B) 

45-
69 

21 - za območje so značilne izrazite doline V oblike s stranskimi, tudi globoko vrezanimi grapami 
ter visoke planote, prevladujejo strnjeni gozdovi v grapah, na pobočjih in na vrhovih, kmetijska 
krajina se pojavlja na pobočjih ali slemenih in je obdana z gozdom; 

- večjih naselij je malo, v ozkih dolinah in po pobočjih se razprostirajo gručaste vasi, zaselki in 
samotne kmetije. V oddaljenosti 800 m od lokacij so manjši zaselki Porezen, Kuk, Znojile, 
Stržišče, Kal, Trtnik, Davča, Zgornja in Spodnja Davča; 

 
- iz območja so izločena severna in vzhodna pobočja Porezna (Natura 2000 POO: Porezen 

(ID.št. SI3000119) in POV Julijci (ID št. SI5000019), botanična naravna vrednota: Porezen – 
vrh in greben (evid.št. 781), geomorfološka naravna vrednota: Davča s Poreznom (evid.št. 
39), območje naravnega spomenika: Porezen – vrh in greben (ID.št. 423) ter območja 
varovalnih gozdov). 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- zaradi mestoma zelo strmih, vidno izpostavljenih in prometno nedostopnih pobočij s 

pričakovanimi težjimi pogoji gradnje, je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno 
pozornost, izkorišča naj se območja z dostopi po obstoječem cestnem omrežju; 

- na območju Porezna, Podporezna in v dolini Bače se ohranja celovitost območij samotnih 
kmetij, stojišča VE se umešča v največji možni oddaljenosti od posameznih kmetij; 

-  posege se načrtuje v čim večji oddaljenosti od zaselkov Porezen, Kuk, Znojile, Stržišče, Kal, 
Trtnik in Davča; 

- upošteva se vidno izpostavljenost reliefnih oblik, kot so vrhovi in grebeni Porezna ter 
izpostavljenost osrednjih delov doline Bače, upošteva se tudi mesta najpogostejšega 
opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz Davče, stojišča VE se umešča na način, da je 
doseženo kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 
območja, in sicer Zgornja Sorica – Domačija Zgornja Sorica 50 (EŠD 29224). Prav tako naj se 
ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine, predvsem na 
naslednje: Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja (EŠD 109), Stržišče – Vas (EŠD 
16100), Bača pri Podbrdu – Vas (EŠD 16105), Nemški Rovt – Italijanske obmejne utrdbe nad 
Soriško planino (EŠD 410083), Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in 
Lajnarjem (EŠD 17845) in Spodnje Danje – Kulturna krajina Sorica – Danje – Torka (EŠD 
18548); 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja: Milpoh 

in Vojspoh (evid.št. 2172), Driselpoh – soteska (evid.št. 1534), Zajtel grapa (evid.št. 1553), 
Selška Sora (evid.št. 272) in Zapoška – soteska s slapovi (evid.št. 635), Lajtna grapa (evid. št. 
2140) in ostalih območij naravnih vrednot; 

- zaradi strmega terena in močne erozije naj se posegov ne načrtuje tudi na vplivnem območju 
naravnih vrednot, 

- posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000 pPOO, POO: Podbrdo-Skalovje (ID.št. 
SI3000277) in pPOO, POO Idrijca s pritoki (ID št. SI3000230), območij naravnih spomenikov: 
Cerkno – soteska potoka Zapoška (ID.št. 389) in Kuk - rastišče kr. popkorese (ID.št. 417) ter 
območij varovalnih gozdov, ki so znotraj potencialnega območja; 

- pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja naj se upošteva Odlok o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Ur. l. SRS, št. 
16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin, št. 5/90); 

 VE Porezen 
 

Elektro 
Gorenjska  

     25 10 x 2,5 MW 
 

preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- širše območje lokacije ni skladno 

z izhodišči, sovpada z območjem 
Natura 2000 POO: Porezen (ID.št. 
SI3000119), območjem botanične 
naravne vrednote: Porezen – vrh in 
greben (evid.št. 781), območjem 
geomorfološke naravne vrednote: 
Davča s Poreznom (evid.št. 39), 
območjem naravnega spomenika: 
Porezen – vrh in greben (ID.št. 423) 
ter območji varovalnih gozdov), ki 
se izločijo iz potencialnega 
območja; 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja, 
okoljsko sprejemljivost morebitne 
širitve območja v smeri proti Sorici 
oz. Davči bi bilo treba podrobneje 
preveriti; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 

 VE Porezen Vepzen 
d.o.o. 

      9 preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni skladna z izhodišči, z 
vidika varstva narave 
problematična, saj sovpada z 
območjem geomorfološke naravne 
vrednote: Davča s Poreznom 
(evid.št. 39), območjem botanične 
naravne vrednote: Porezen – vrh in 
greben (evid.št. 781) in območjem 
varstva vodnih virov (tudi najožjim). 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 

 VE Soriška 
planina - 
Občina 
Železniki 
 
VE Soriška 
planina - 
Občina 
Bohinj 
 

Vepzen 
d.o.o. 
 
 
 
Vepzen 
d.o.o. 

      3 
 
 
 
 
8 

preliminarna 
preveritev 
 
 
 
preliminarna 
preveritev 

- lokaciji nista skladni z izhodišči, 
sovpadata z območjem Natura 
2000 POV: Julijci (ID.št. 
SI3000019), se nahajata na 
območju varovalnih gozdov in 
območjih varstva vodnih virov (VE 
Soriška planina – Občina Bohinj 
deloma tudi na najožjem 
vodovarstvenem območju), in v 
oddaljenosti manj kot 800 m od 
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POTENCIALNA OBMOČJA ZA VETRNE ELEKTRARNE 
PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ OPOMBE V ZVEZI Z LOKACIJAMI IZ REGISTRA 
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- v rastišče kratkodlakave popkorese poseganje ni dovoljeno; 
- raziskati je treba vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba ter ugotoviti morebitne 

preletne in selitvene koridorje ujed; 
- raziskati je treba vpliv na ruševca in kotorno; 
- intenzivne usmerjene raziskave ptic na terenu morajo potekati najmanj eno leto, izsledke 

raziskav je treba upoštevati pri načrtovanju posegov; 
- zagotoviti mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 

in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic); 

- preveri naj se prisotnost varovanih habitatnih tipov in potencialni vpliv spremljajočih posegov 
vanje. 

objektov na Soriški planini; 
- vetrne elektrarne naj se načrtuje 

znotraj potencialnega območja; 
- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 

se upošteva podane usmeritve. 

2 Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh 
(B) 

33-
48 

15 - gozdnata, v višjih legah deloma travnata grebena v smeri Črnivec - Kranjska reber - Veliki 
Rogatec ter Črnivec - Ojstri vrh; 

- v smeri proti Kranjski rebri je sorazmerno dobro razvito omrežje gozdnih cest, kar lahko olajša 
gradnjo, v smeri Ojstrega vrha pa tega omrežja ni, kar pomeni dodatne vplive oz. zahtevnejšo 
izvedbo; 

- območje je redko poseljeno, pojavljajo se manjši zaselki in samotne kmetije, t.i. celki. V pasu 
oddaljenosti 800 m od od lokacije je več posameznih kmetij in sicer v dolini Lučnice, ob Dreti 
ter na območju Črnivca; 

 
- iz območja so izločena območja Velike Planine, Zgornje Savinjske doline in Zadrečke doline 

(območji kulturne dediščine: Velika planina – arheološko najdišče (EŠD 450018) in Šmiklavž 
pri Gornjem Gradu – vas (EŠD 4457), širše območje Natura 2000 POV: Grintovci (ID.št. 
SI5000024), geomorfološka naravna vrednota: Velika Planina (evid.št. 1092), geomorfološka 
in ekosistemska naravna vrednota: Rogatec (evid.št. 411), geomorfološka in geološka 
naravna vrednota: Kranjska reber (evid.št. 419), krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni: Velika planina, Zgornja Savinjska dolina in Zadrečka dolina, 
območje izjemne krajine Velika Planina ter širše območje varovalnih gozdov na območju 
Velike Planine); 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- ohranja se celovitost območij samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 

oddaljenosti od njih; 
- na območju Podvolovljek, Črnivec, Poljana, Ravne pri Šmartnem, Tirosek se zagotovi čim 

večji odmik od stanovanjskih objektov; 
- upošteva se vidno izpostavljenost vrhov Ojstri Vrh, Plešivec, Kašni vrh in Kunšperski vrh, 

stojišča VE se načrtuje izven območij vrhov oz. se jih umešča na način, da je doseženo 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- posege se načrtuje izven najpogostejših mest opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz 
območja Velike planine ter na in iz območja Šmiklavža pri Gornjem Gradu; 

- jugovzhodni del območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno 
pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo izpostavljeno jugozahodno 
pobočje Kranjske rebri; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine. Prav tako naj se 

ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine, predvsem 
naslednje: Velika Planina – Pastirsko naselje (EŠD 140) in spomenik Šmiklavž pri Gornjem 
Gradu – Vas (EŠD 4457); 

- posege naj se načrtuje izven območij varovalnih gozdov; 
- posege naj se načrtuje izven območij hidroloških in ekosistemskih naravnih vrednot znotraj 

133 VE Črnivec 
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- lokacija se deloma nahaja na 
območju hidrološke in 
ekosistemske naravne vrednote 
Dreta s pritoki (evid.št. 4481); 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 
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- lokacija VE Črnivec – Ojstri vrh  z 
evidence ni točno določena; 

- lokacija VE Črnivec – Lepenatka 
v delu ni skladna z izhodišči, saj 
se deloma nahaja na območju 
varovalnih gozdov, na območju 
geomorfološke, geološke naravne 
vrednote Kranjska reber (evid.št. 
419), deloma na območju 
hidrološke in ekosistemske naravne 
vrednote Dreta s pritoki (evid.št. 
4481) ter geomorfološke in 
ekosistemske naravne vrednote 
Rogatec (evid.št. 411); 

- vzhodni del lokacije VE Črnivec – 
Menina planina ni skladen z 
izhodišči;  lokacija Črnivec – 
Menina planina delno posega v 
Natura 2000 območje: pPOO, POO 
Menina (ID št. SI3000261) in 
geomorfološko in podzemeljsko 
geomorfološko naravno vrednoto 
Menina planina (evid.št. 413) ter 
delno na širšem območju varstva 
vodnih virov; 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 
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potencialnega območja: Lučica s pritoki (evid.št. 506) in Dreta s pritoki (evid.št. 4481) in 
ostalih območij naravnih vrednot; 

- posege naj se načrtuje izven območja pPOO, POO Dreta (ID št. SI3000360); 
- ohraniti je potrebno naravni spomenik Slap – Cuc znotraj potencialnega območja. Pri posegih, 

ki lahko vplivajo na spomenik se upošteva Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87); 

- ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

- natančno naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic), 

-  evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic). 

3 Špitalič - 
Trojane - 
Motnik 
(B) 

27-
39 

13 - reliefno razgibano območje, ki ga opredeljuje drobno členjena kmetijska krajina v dolinah, 
strnjen gozd na kopastem hribovju, posamične planine na planotah ter kmetijska krajina na 
pobočjih in slemenih; 

- prednost so razmeroma dobro dostopna območja; 
- v dolinah je poselitev gostejša, na pobočjih in hribovitem zaledju redka in razpršena, v obliki 

manjših zaselkov in celkov. Na območju je nekaj samotnih kmetij in zaselek Veliki Raven. V 
oddaljenosti 800 m je več manjših zaselkov: Reber, Nova Reber, Veliki Rovt, Srobotno, Vrh, 
Liplje, Selce, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, Prvine, Bršlenovica, Podzid, Hribi, Jelševica, 
Zajasovnik in Mali Raven; 

 
- iz širšega vetrovno primernega območja je izločeno območje Menine (območje Natura 2000 

POO: Menina (ID.št. SI3000261, območje geomorfološke naravne vrednote: Menina planina 
(evid.št. 413) in območje hidrološke in ekosistenske naravne vrednote: Nevljica (evid.št. 
4568), kot potencialno primerno je opredeljen južni del tega območja; 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni kmetijski 

krajini in prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen; 
- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 

oddaljenosti od samotnih kmetij; 
- zagotovi se čim večji odmik od objektov na območju zaselkov Veliki in Mali Raven, Reber, 

Nova Reber, Veliki Rovt, Srobotno, Vrh, Liplje, Selce, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, Prvine, 
Bršlenovica, Podzid, Hribi, Jelševica ter Zajasovnik; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij varovalnih gozdov; 
-  posege naj se načrtuje izven pPOO, POO Bolska (ID.št. SI3000361); 
- posege naj se načrtuje izven območij geoloških naravnih vrednote: Tabor pri Špitaliču (evid.št. 

4917) in Špitalič – nahajališče fosilov (evid.št. 5306) in ostalih območij naravnih vrednot; 
- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine. Prav tako naj se 

ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine, predvsem 
naslednje: Liplje – Vas (EŠD 15278), Črni Vrh v Tuhinju – Hiša Črni Vrh 5 (EŠD 13531), 
Češnjice v Tuhinju – Vas (EŠD 15276), Bela – Pidrov mlin (EŠD 12864), Motnik – Trško 
naselje (EŠD 12028), Veliki Rakitovec – Vas (EŠD 15282); 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 
Motniške in Radomljške doline (poselitvena območja, območja kulturne dediščine); 

- ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

-  preveriti je treba prisotnost varovanih gozdnih HT in oceniti vpliv nanje; 
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-  evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 

in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic); 

- upošteva naj se merila prostora, ki opredeljuje prepoznavnost širšega območja. 
4 Mrzlica 

(B) 
6-
12 

4 - gričevnat, hribovit in pretežno gozdnat svet; 
- območje je redko poseljeno, značilna je razpršena poselitev v obliki manjših zaselkov in 

celkov. Na območju se nahajajo le posamezne samotne kmetije, v oddaljenosti 800 m se ob 
cesti razprostira del manjšega naselja Pongrac; 

 
- iz širšega vetrovno primernega območja so izločena območja Čemšeniške planine (območje 

Natura 2000 POO: Čemšeniška planina (ID.št. SI3000121), območje Natura 2000 POV: 
Posavsko hribovje (ID.št. SI3000026), geomorfološka in hidrološka naravna vrednota: 
Čemšeniška planina (evid.št. 5945), geomorfološka in ekosistemska naravna  
vrednota: Krvavica – čok (evid.št. 5944), hidrološka, geomorfološka in ekosistemska naravna 
vrednota: Kotredeščica (evid.št. 8068), ekosistemska naravna vrednota: Javor - gozd (evid.št. 
7919), območje dediščine: Čemšenik – kulturna krajina (EŠD 21896) in Loke pri Taboru – 
višinska naselbina Krvavica (EŠD 27871), naravni spomenik: Krvavica (ID.št. 41)  in Mrzlice 
na izteku Mrzlice v Savinjsko dolino (Natura 2000 POO: Mrzlica (ID.št. SI3000029), območje 
Natura 2000 POV: Posavsko hribovje (ID.št. SI3000026), botanična naravna vrednota: Mrzlica 
(evid.št. 192), krajinski park Mrzlica (ID.št. 297) ter območja kulturne dediščine). 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- območje je vidno izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost čim 

manjša, umešča se manjše VE, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

-  ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih in naselja Pongrac; 

-  ohranja se značilne poglede na in iz območij ali objektov kulturne dediščine: Zgornja Rečica – 
Domačija Zgornja Rečica (EŠD 25645), Kozolec na domačiji Zgornja Rečica 67 (EŠD 25209), 
Gospodarsko poslopje (EŠD 241392) in naselje (EŠD 22122); 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij varovalnih gozdov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in izven zavarovanih območij narave 

znotraj potencialnega območja (Krajinski park Mrzlica, zavarovana območja: Lipe pri cerkvi sv. 
Lenarta, Bukev blizu cerkve sv. Lenarta, Hribarjeva tisa (II) v Mariji Reki, Hribarjeva tisa (I) v 
Mariji Reki in Otavnikov kostanj v Veliki Reki); 

- pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi dendroloških 
spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 40/97,78/98); 

- razišče naj se vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov 
(še posebej stojišč vetrnic); 

-  v času projektiranja je treba evidentirati preletne koridorje ptic in pomembna gnezdišča 
ogroženih vrst na območju, ki naj služijo za izhodišče pri načrtovanju umeščanja vetrnic 
znotraj predlaganega območja; 

- posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 
habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje itd. 

          -  

5 Golte 
(B) 

6-
12 

4 - gorski, v delu planotast svet, strma gozdnata, mestoma slabo dostopna območja; 
- cestna mreža samo med posameznimi zaselki na uravnavah; 
- območje je zelo redko poseljeno s posameznimi samotnimi kmetijami, t.i. celki; 
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- zajet je le manjši del planote izven območja Natura 2000 POV: Grintovci (ID.št. SI5000024), 
območja geomorfološke in geološke naravne vrednote: Smrekovec – Komen – greben 
(evid.št. 291) in Golte (evid.št. 412) in naravnega rezervata Greben Smrekovec – Komen 
(ID.št. 383) ter krajinskega parka Golte (ID.št. 296), ki večji del zajemajo bližnje grebene in 
vrhove; 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 

oddaljenosti od njih; 
- posege se načrtuje izven zavarovanega območja kulturne dediščine Bele Vode – Domačija 

Bele Vode 45 (EŠD 26625), ohranja se značilne poglede na in iz območja kulturne dediščine; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov, 

stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven naravnih vrednot znotraj potencialnega območja in 

zavarovanega območja narave Visočnikov javor; 
- pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 

naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje 
(Ur. l. SRS, št. 27/87); 

- ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; intenzivne usmerjene raziskave ptic morajo potekati vsaj eno leto;  

- natančneje naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov 
(še posebej stojišč vetrnic); 

- VE se umešča izven strnjenih gozdnih površin; 
- posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 

habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje itd. 

6 Črni vrh - 
Zaloška 
planina 
(B) 

15-
24 

8 - značilna so zaobljena in razgibana pobočja, ki višje prehajajo v valovit, planotast svet 
pretežno pokrit z gozdom; 

- poselitev je redka in razpršena v obliki samotnih kmetij znotraj celkov, skrajni južni del 
območja, ki obsega del Zaloške planine pa je povsem neposeljen. V oddaljenosti 800 m je več 
samotnih kmetij, ki se mestoma združujejo v manjše zaselke; 

- območje je vidno precej izpostavljeno; 
 
- opredeljen le manjši del širšega vetrovno primernega območja Pohorja izven širšega območja 

Natura 2000 POO: Pohorje (ID.št. SI5000270) in območja Natura 2000 POV: Pohorje (ID.št. 
SI50000006) ter širših območij naravnih vrednot; 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 

oddaljenosti od njih; 
- ohranja se značilne poglede na in iz območja kulturne dediščine Mislinja – Domačija Mislinja 

289 (EŠD 463); 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, divjega petelina in ruševca - v ta namen 

je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

- ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

          -  
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- zagotovi naj se mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
- VE se ne postavlja v strnjene gozdne površine, na mokrišča, rastišča redkih in ogroženih 

rastlinskih vrst in habitatnih tipov; 
- VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, 

slemena, vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 
7 Velika gora 

(A) 
36-
48 

11 - zelo redko poseljen, mestoma težje dostopen pretežno kraški svet s kmetijsko krajino v 
zaraščanju in gozdom na strmih osojnih pobočjih, grebenih ter planotah; 

- območje ni poseljeno, v oddaljenosti 800 m od lokacije je le manjše naselje Betonovo in del 
naselja Kržeti, medtem ko je večje naselje Mali Log iz območja izločeno;  

 
- iz širšega vetrovno primernega območja opredeljeno območje izven območja Natura 2000 

POO: Kočevsko (ID.št. SI5000263) in območja Natura 2000 POV: Kočevsko – Kolpa (ID.št. 
SI5000013), krajinski območji s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni: Loški potok in 
Cerkniško polje, območje izjemne krajine: Loški potok in območja kulturne dediščine Retje v 
Loškem Potoku – kulturna krajina (EŠD 8128) idr., ter območja geomorfoloških naravnih 
vrednot: Bloško in Farovško polje (evid.št. 8893) in Retijska uvala (evid.št. 7828); 

- znotraj osrednjega življenjskega območja velikih zveri (ID.št. 414), kar se lahko v nadaljnjih 
preveritvah izkaže kot omejitev. 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- zagotovi se čim večji odmik od zaselkov Betonovo in Kržeti ter od naselij Mali Log, Retje, Hrib-

Loški Potok; 
- ohranja se značilne poglede na in iz območja kulturne dediščine Retje v Loškem Potoku – 

Kulturna krajina (EŠD 8128); 
- upošteva se drobno členjenost kulturne krajine, pri podrobnejšem umeščanju je treba 

posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti poselitvenih območij in območij kulturne 
dediščine ter spremembo vidne zaznave prostora z območja Loškega potoka in Cerkniškega 
polja prepoznavnim na državni ravni, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- razišče naj se vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen je 

priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; 
- preuči naj se selitvene koridorje in vpliv na divjega petelina; 
- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 

in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; 
- zbere naj se podatke o velikih zvereh oz. opravi raziskave na celotnem območju in ovrednoti 

vpliv nanje; posegi se morajo ključnim delom habitatov izogniti; 
- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 

stojišč vetrnic). 

            

8 Novokrajski 
vrhi 
(A) 
 

6-9 2 - razgiban in deloma vrtačast ter slabo dostopen in redko poseljen svet; 
- na območju ni evidentirane poselitve, naselji Sušak in Fabci sta izločeni in se nahajata 800 m 

od meje območja, v oddaljenosti 800 m se na območju Republike Hrvaške nahaja manjše 
naselje Lisac; 

 
- sorazmerno majhno območje na meji s Hrvaško, omejeno z območjem Natura 2000 POO: 

Zabiče (ID.št. SI5000222) in območjem Natura 2000 POV: Dolina Reke (ID.št. SI5000003) na 
severu in vzhodu; 

 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lisac (na območju Republike Hrvaške) ter naselij Sušak 
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in Fabci; 

- ohranja naj se funkcionalna območja naselij; 
- ohranja se značilne poglede na in iz območij kulturne dediščine: Zabiče – Grad Gotnik (EŠD 

8466), Fabci – vas (EŠD 27673), Sušak – vas (EŠD 27742), Sušak – cerkev sv. Janeza 
Krstnika (EŠD 3726); 

- posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000: POO Sušački, Smrdejski in Fabski potok 
(ID.št. SI5000258) in območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja; 

- v zavarovano območje Drevje pri cerkvi v Sušaku, ki se nahaja znotraj potencialnega 
območja, naj se ne posega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Odlok o naravovarstvenem 
spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – uradne objave, št. 6/69); 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

- ugotoviti je treba preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega; 
- upošteva naj se območji Natura 2000: POV Dolina Reke in POO Reka, ki sta v širšem 

območju, treba je preprečiti onesnaženje vodotokov in podzemnih jamskih sistemov; 
- podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
- podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 

štorkelj, gosi in ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov 
občutljivih vrst v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi 
ugotovitev raziskav; 

- preveri se čezmejni vpliv. 
9 Hrpelje - 

Slope - 
Mrše 
(B) 

9-
15 

5 - zahodni del območja je razgibana kraška planota, polna vrtač in drugih kraških reliefnih oblik, 
vzhodni del se nahaja na zahodnem obrobju Brkinov, kjer se pojavljajo kopasti grebeni, ki se 
ponekod razširjajo v planotast, rahlo razgiban svet, ozke grape, ki jih je v mehkejši kamenini 
ustvarila erozija so poraščene z naravnim rastjem; 

- območje ni poseljeno, izogne se gosteje poseljenim in zaokroženim poselitvenim območjem 
Kozina – Hrpelje ter Rodik – Slope; 

 
- območje na jugu in severozahodu obdaja območje Natura 2000 POO: Kras (ID.št. 

SI5000267), območje Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023), na severovzhodu območja 
kulturne dediščine ob poselitvenih območjih Rodik – Slope ter na jugovzhodu naravni 
spomenik Brezovica – Brezovška slepa dolina; 

- del območja se nahaja znotraj ožjega območja varstva vodnih virov na državnem nivoju; 
 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- zagotovi se čim večji odmik od naselij Artviže, Rodik, Slope, Brezovica, Gradišica, Britof, 

Rožice, Tublje pri Hrpeljah; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih arheoloških najdišč; 
- ohranja naj se značilne poglede na in iz območja in objektov zavarovane kulturne dediščine, 

predvsem: Brezovica pri Materiji – Župnijsko središče (EŠD 27874), ; Brezovica pri Materiji – 
Cerkev sv. Štefana (EŠD 3584), Odolina – Razvaline cerkve sv. Petra (EŠD 3588) in Odolina 
– Dvorec Odolina (EŠD 12162); 

- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 

in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav. Posebna pozornost naj 
se nameni netopirjem, ki imajo zatočišče in kotišče v cerkvi sv. Štefan v Brezovici; 

- razišče naj se vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na 
terenu vsaj dve leti; 

- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 

          -  
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stojišč vetrnic); 

- vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju 
tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje 
podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

- podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
- podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 

štorkelj, gosi, ujed (zlasti kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba in velike 
uharice). Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v 
trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav; 

- pred začetkom projektiranja naj se kartira območja negozdnih habitatnih tipov in rastišča 
kukavičevk. Posege naj se prilagodi rezultatom. 

10 Senožeška 
brda 
(A) 
 
(v opis so 
zajete tudi 
lokacije znotraj 
prvotno širšega 
območja 
Senožeška 
Brda - 
Vremščica - 
Čebulovica - 
Selivec) 

114
-
153 

35 - območje zajema pretežno zakrasel svet strmejših pobočij večjih vzpetin ter uravnav na 
grebenih, v dolinah in vrtačah, gozd, kmetijski svet suhega dola, kjer prevladujejo travinje in 
večje njivske površine na ugodnejših tleh, na uravnavah se pojavljajo vinogradi; 

- območje je mestoma slabše dostopno, zlasti pobočja, zakrasele doline in vrtačast svet, cestna 
mreža poteka samo med manjšimi zaselki; 

- območje se izogiba strnjenim gručastim vasem in gosteje poseljenim naseljem; izločeni sta 
vasi Laže in Volče, strnjena poselitvena območja naselij Dolenja vas, Potoče, Senožeče, 
Gornje Ležeče, Čepno, Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in 
Griže so ob meje območja oddaljeni najmanj 800 m, na samem območju ni poselitve, v 
oddaljenosti 800 m je nekaj posameznih objektov zaselka Otošče; 

 
- v celoti so izločena: območje Natura 2000 POO: Kras (ID.št. SI5000267), območje Natura 

2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023), na vzhodu je izločeno območje Natura 2000 POO: 
Slavinski Ravnik (ID.št. SI3000197) 

- greben Vremščice je izločen iz območja (območje Natura 2000 POO: Kras (ID.št. SI5000267), 
območje Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023), območje botanične in zoološke naravne 
vrednote: Vremščica (evid.št. 352) in območji naravnih spomenikov: Vremščica – vrh in 
pobočja (ID.št. 79) in Vremščica – vrh in pobočje (ID.št. 372)); 

- Senadolska dolina je izločena iz območja (območje Natura 2000 POO: Kras (ID.št. 
SI5000267), območje Nature 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023)); 

- večina območja Dolenje vasi je izločeno iz območja (območje Natura 2000 POV: Kras (ID.št. 
SI5000023); 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- zagotovi se čim večji odmik od zaselka Otošče ter vasi Laže in Volče; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov ter 

vasi in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, Čepno, 
Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča VE se 
načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih arheoloških najdišč; 

57 Park vetrnih 
elektrarn 
Dolenja vas 

AAE, d.o.o. 
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 80 36 zasnova - lokacija ni skladna z izhodišči, 

sovpada z območjem Natura 2000 
POV: Kras (ID.št. SI5000023), 
deloma s pPOO, POO Kras (ID.št. 
SI3000276) in deloma s hidrološko 
naravno vrednoto Raša (evid.št. 
4430); 

- rešitve bi bilo treba prilagoditi glede 
na omejitve, ki veljajo za območje 
Natura 2000; 

- lokacija sovpada z območjem VE 
Selivec, predlagani rešitvi se 
razlikujeta. 

72 VE Selivec, 
VE Vrem-
ščica 
 

Acciona 
Energija 
SLV d.o.o. 
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imetnik 
dovoljenja se 
je umaknil, 
energetsko 
dovoljenje se 
šteje za 
neveljavno 

- lokaciji VE Selivec in Vremščica 
nista skladni z izhodišči, 
posegata v območje Natura 2000 
POV: Kras (ID.št. SI5000023), 
deloma tudi v območje pPOO, POO 
Kras (ID.št. SI3000276); 

- lokacija VE posega tudi v območje 
geološke naravne vrednote Raški 
prelom (evid.št. 4776) ter botanične 
in zoološke naravne vrednote 
Vremščica (evid.št. 352); 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 

 VE Selivec - 
Vremščica 

E3 d.o.o.      100 50 zasnova 
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- pri podrobnejšem umeščanju na območju Senožeških Brd je treba upoštevati območja 

kulturne dediščine znotraj potencialnega območja, predvsem: Dolenja vas pri Senožečah – 
gradišče Šmarnik (EŠD 7269), Dolenja vas pri Senožečah – gradišče Hribi (EŠD 7267), Volče 
pri Košani – Arheološko območje Žuškovka (EŠD 9592), Volče pri Košani – Vas (EŠD 16097), 
Senožeče - drevored ob cesti Razdrto – Senožeče (EŠD 7983) in Laže – gradišče Ajdovc 
(EŠD 7292) in ostala območja kulturne dediščine; 

- ohranja se značilne poglede na in iz območij ter objektov zavarovane kulturne dediščine; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- pri podrobnem umeščanju na območju Selivca je treba upoštevati območja Natura 2000 POO: 

Kras (ID.št. SI5000267) in Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023) znotraj potencialnega 
območja; 

- posege na območju Natura 2000 POO: Vrhe nad Rašo (ID.št. SI5000229) in območju Natura 
2000 POO: Dolina Vipave (ID.št. SI5000226) znotraj potencialnega območja naj se načrtuje 
tako, da se ohrani celovitost in povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst; 

- v prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč VE 
naj se ne načrtuje v radiu 1000 m od prezimovališč in počivališč; 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj 
enega leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

- razišče naj se vpliv na kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba ter tudi na 
veliko uharico, belo štorkljo in gosi. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj 
dve leti. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v 
trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav; 

- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 
stojišč vetrnic); 

- območje je znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame, preprečiti je treba 
onesnaženje podzemnih jamskih sistemov; 

- pri posegih, ki vplivajo na zavarovano območje Brestovica pri Povirju - Petnjak znotraj 
potencialnega območja, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov na območju občine Sežana (Primorske novice – uradne objave, št. 
13/92, Uradni list RS, št. 68/95); 

- podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
- izvede naj se kartiranja negozdnih habitatnih tipov in rastišča kukavičevk, kjer to še ni bilo 

izvedeno. Posege naj se prilagodi rezultatom. 
 
- gre za kompleksno območje številnih parcialnih pobud in preveritev v različnih fazah, del 

znanih lokacij je skladen z izhodišči, izkoriščanje vetrne energije na območju je treba 
zasnovati celovito, vključno z ureditvijo razmerij med dvema imetnikoma energetskih dovoljenj 
za isto lokacijo, ter podati enotno oceno okoljske sprejemljivosti. 

91 Park vetrnih 
elektrarn 
Senožeška 
brda 

VEPA 
d.o.o . 
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- lokacija je skladna z izhodišči, 
vendar delno sega v ožje območje 
varstva vodnih virov in varovalne 
gozdove, delno posega v Natura 
2000 območje POV Kras (ID.št. 
SI5000023), POO Slavinski Ravnik 
(ID.št. SI3000197) in POO Vrhe 
nad Rašo (ID št. SI3000229), kar je 
treba uskladiti v fazi podrobnejšega 
načrtovanja; 

- na območju lokacij ni poselitve, na 
širšem območju (oddaljenosti 800 
m) se nahaja strnjeno naselje 
Gabrče in nekaj posameznih 
objektov razpršene poselitve; 

- lokaciji se nahajata v območju 
Natura 2000 POV: Kras (ID.št. 
SI5000023) in delno v območju 
Natura 2000 pPOO, POO: Kras 
(ID.št. SI5000267); na območju VE 
Zajčica se nahaja tudi geološka 
naravna vrednota Raški prelom 
(evid.št. 4776). 

- lokaciji nista skladni z izhodišči. 
- vetrne elektrarne naj se načrtuje 

znotraj potencialnega območja; 
- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 

se upošteva podane usmeritve; 

134 VE Zajčica  Amicus 
d.o.o. 
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11 Grgar - 
Trnovo 
(B) 

3-6 
 
 

2 - razgiban svet z mestoma strmimi in slabše dostopnimi pobočji ter kraškim površjem; 
- večji del območja dobro dostopen zaradi manjših poselitvenih območij na uravnavah z urejeno 

cestno infrastrukturo; 
- na območju ni poselitve, v oddaljenosti 800 m je večje število razpršene pozidave, ki gravitira 

k naseljem Voglarji, Podgrad, Most, Sedovec in Zagorje; manjša naselja Sedovec, Soline in 
Trpinovšče so iz območja izločena, večja strnjena in gosteje poseljena naselja Grgar, 
Ravnica, Fobci in Trnovo so oddaljeni najmanj 800 m; 

 
- iz območja je izvzeto osrednje območje življenjskega območja velikih zveri in območje Natura 

POV: Trnovski gozd (ID.št. SI50000025) na vzhodu ter območje Čepovanskega dola 
zavarovanega kot geomorfološka naravna vrednota (evid.št. 3364) na severu; 

- del območja se nahaja znotraj ožjega območja varstva vodnih virov na občinskem nivoju; 

          -  
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-  bližina osrednjega območja življenjskega območja velikih zveri se lahko v nadaljnjih 

preveritvah izkaže kot omejitev. 
 
Območje je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali manjšo gostoto 
VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- zagotovi se čim večji odmik od naselij Voglarji, Podgrad, Most, Sedovec in Zagorje; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in zgoraj 

omenjenih naselij, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko 
ravnotežje v prostoru; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- ohranja se značilne poglede na in iz območja in objektov zavarovane kulturne dediščine; 
- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine. Prav tako naj se 

ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine; 
- posege naj se načrtuje izven gozdnih rezervatov; 
- vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju 

tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje 
podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj 
enega leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

- razišče naj se vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi jastreb. V 
ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; Podrobneje naj se preveri 
sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst ptic - ujed. Presoja naj 
temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov ujed v trajanju enega ali dveh let. 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 
stojišč vetrnic). 

12 Banjšice - 
Lokovec 
(del A, del B) 

12-
18 
in 
18-
27 

13 - razgibano vrtačasto in zakraselo površje; 
- razpršena poselitev z večjimi razdaljami med hišami; iz območja so izločena naselja Lokovec, 

Murovci, Bahovšče in Petrovti. Jugozahodni del območja ni poseljen, na severnem in 
jugovzhodnem delu je več posameznih razpršenih objektov, razpršena poselitev se pojavlja 
tudi v oddaljenosti 800 m. JZ del območja je primeren za umestitev VE, S in JV del pa le za 
umestitev manjših naprav in manjšo gostoto VE. 

 
- iz območja je izvzeto območje Čepovanskega dola zavarovanega kot geomorfološka naravna 

vrednota (evid.št. 3364) na severu in vzhodu ter območje Banjščice na zahodu zavarovane 
kot območje Natura 2000 POV: Banjšice (ID.št. SI5000007) in območje Natura 2000 POO: 
Banjšice - travišča (ID.št. SI3000034). 

 
Vzhodni del območja je zaradi spodnjih omejitev primerno le za umestitev manjših VE in/ali 
manjšo gostoto VE. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lokovec, Murovci, Bahovče in Petrovti; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se ohranja kakovostne značilnosti krajine in upošteva 

razglednost iz vrhov in grebenov, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in zavarovanega območja Banjšice, 

Brezno na Vodicah; 
- pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova 
Gorica (Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85); 

- razišče naj se vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega 

 VE 
Banjščice - 
Lokovec 

Vepzen 
d.o.o. 

      20 preliminarna 
preveritev 

- zahodni del območja VE 
Banjščice – Lokovec ni skladen z 
izhodišči, posega v Natura 2000 
območje: POV Banjšice (ID.št. 
SI5000007) in POO Banjšice – 
travišča (ID.št. SI3000034) ter 
posega v območja v oddaljenosti 
manj kot 800 m od naselij na 
Banjški planoti; 

- vzhodni del območja VE Banjščice 
– Lokovec delno posega v 
geomorfološko naravno vrednoto 
Čepovanski dol (evid.št. 3364); 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 
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jastreba. V ta namen je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti; 

- izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 
- podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varstva netopirjev. Presoja naj 

temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav zatočišč, prehranjevalnih habitatov, preletnih in 
selitvenih poti, višine preletov v trajanju vsaj enega koledarskega leta. Prostorske ureditve naj 
se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

- vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju 
tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje 
podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje. 
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1  VE Dolge 

njive 
Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     22,5 9 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- na območju lokacije in širšem območju (oddaljenosti 800 m) ni evidentirane poselitve; 
- lokacija sovpada z območjem arheološke dediščine Kokra – Naselbina na planini Dolga njiva (EŠD 19667) 
- širše območje lokacije sovpada z območjem Natura 2000 POV: Grintovci (ID.št. SI5000024) in širšem območjem Natura 2000 

pPOO, POO: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264);  
- razmeroma strma in prometno nedostopna pobočja s pričakovanimi težjimi pogoji gradnje; 
- naravno dobro ohranjeno območje ob Kalškem grebenu ; 
- velik delež varovalnih gozdov; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

2  VE Zvoh Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     2,5 1 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- na območju lokacije in širšem območju (oddaljenosti 800 m) VE Zvoh ni evidentirane poselitve; 
- na območju lokacije VE Krvavec (Elektro Gorenjska d.d.) ni evidentirane poselitve, v oddaljenosti 800 m posamezni objekti 

razpršene poselitve; 
 na območju lokacije VE Krvavec (Vepzen d.o.o.) se nahaja objekt, v širšem območju, oddaljenosti 800 m pa je evidentiranih več 

objektov razpršene poselitve (Kriška planina, Krvavec, Planina Jezerca); 
- lokaciji VE Zvoh in VE Krvavec (Elektro Gorenjska d.d.) sovpdata z območjem arheološke dediščine Kamniška Bistrica – 

Naselbina na planini Koren (EŠD 19669), lokacija VE Krvavec (Vepzen d.o.o.) deloma z območjem arheološke dediščine Kokra – 
Naselbina na planini Dolga nijiva (EŠD 19667), deloma tudi območjem arheološke dediščine Kamniška Bistrica – Naselbina na 
planini Koren (EŠD 19669) 

- območje se nahaja na skrajnem robu območja hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi; 
- deloma že razvrednoteno območje smučišč, ni pričakovati večjega negativnega vpliva na kakovost krajinske slike; 
- zaradi obstoječega smučišča možen konflikt različnih rab; 
- širše območje lokacije sovpada z območjem Natura 2000 POV: Grintovci (ID.št. SI5000024), širšem območjem Natura 2000 

pPOO, POO: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) in s hidrološko in geomorfološko naravno vrednoto Kamniška 
Bistrica – zgornji tok s pritoki (evid.št. 126); 

- delno sovpada s širšim vodovarstvenim režimom (VVO III); 
- velik delež varovalnih gozdov; 
- lokacije niso skladne z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkažejo za sprejemljive. 

3a  VE Krvavec Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     12,5 5 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

3b  VE Krvavec Vepzen 
d.o.o. 

      6 preliminarna 
preveritev 

4  VE Križišče Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     1,5 1 x 1,5 MW preliminarna 
preveritev, zaključene 
meritve vetra 

- lokacija ni točno določena; 
- na lokaciji ni poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) evidentirana razpršena poselitev (Kriška planina, Krvavec); 
- JZ greben se nahaja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi, meritve vetra izkazujejo mejno rentabilnost projekta; 
- severozahodni del strma in slabo dostopna območja; 
- znotraj dela območja Natura 2000 pPOO, POO: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) ter s hidrološko in geomorfološko 

naravno vrednoto Kamniška Bistrica – zgornji tok s pritoki (evid.št. 126); 
- velik delež varovalnih gozdov; 
- vidno izpostavljeno območje; 
- lokacija ni skladna z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkaže za sprejemljivo. 
 
Skupna opomba za lokacije Zvoh, Krvavec in Križišče: 
- prednost lokacij je umestitev v že degradiran prostor smučišč in izkoriščanje infrastrukture; 
- lokacije se nahajajo na robu območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi, vendar je treba upoštevati odstopanja modela od 

realnih razmer; 
- območje se ne uvrsti med potencialna območja, oceno o upravičenosti in sprejemljivosti izkoriščanja vetrne energije na območju 

bi bilo možno podati le na osnovi podrobnejše preveritve in okoljske presoje, glede na omejitve pa je ocenjeno, da bi bil lahko 
sprejemljiv manjši obseg vetrnih elektrarn. 
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5  VE Velika 

Planina 
Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     30 - 
60 

12 - 15 x 2,5 
MW 

preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- na območju lokacije sta evidentirani strnjeni naselji, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) pa je več strnjenih naselij, zaselkov 

in razpršene poselitve; 
- lokacija sovpada z območjem arheološke dediščine Velika planina – Arheološko najdišče (EŠD 450018) in na območju 

naselbinske dediščine Velika planina – Pastirsko naselje (EŠD 140) in Preskarjeva bajta (EŠD 12033); 
- širše območje lokacije sovpada s širšem območjem Natura 2000 POV: Grintovci (ID.št. SI5000024), območjem geomorfološke 

naravne vrednote: Velika Planina (evid.št. 1092), krajinskim območjem s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni: Velika 
planina ter območjem izjemne krajine Velika Planina;  

- delno sovpada s širšim vodovarstvenim režimom (VVO III); 
- območje z velikim simbolnim pomenom; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

6  VE Menina 
planina 

Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     50 -
125 

20 - 50 x 2,5 
MW 

preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- na območju lokacije in širšem območju (oddaljenosti 800 m) ni evidentirane poselitve, v oddaljenosti 500 m se nahaja le Dom na 

Menini planini; 
- lokacija se nahaja se v osrednjem delu območje Natura 2000 pPOO, POO: Menina (ID.št. SI3000261) in območju geomorfološke 

naravne vrednote: Menina planina (evid.št. 413); 
- naravno ohranjeno območje prepoznavno v širšem prostoru, v primerjavi z drugimi območji ga ni moč opredeliti kot 

prednostnega; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

7  Rogla Petrol d.d.      / / preliminarna 
preveritev, potekajo 
meritve vetra 

- na območju lokacije se nahaja poselitveno območje – turistično naselje, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) je poleg 
turističnega naselja evidentiranih nekaj posameznih objektov razpršene poselitve; 

- deloma že razvrednoteno območje smučišč, ni pričakovati večjega negativnega vpliva na kakovost krajinske slike; 
- zaradi obstoječega smučišča možen konflikt različnih rab; 
- lokacija se deloma nahaja v osrednjem delu območja Natura 2000 POV: Pohorje (ID.št. SI50000006), na ZO Gozdni rezervat 

greben Rogle (gozdovi in travišča) (ID.št. 285) ter območju botanične in ekosistemske naravne vrednote: Rogla – gozdovi na 
ovršnem delu (evid.št. 1123); 

- delno sovpada s tretjim vodovarstvenim režimom in drugim (ožjim) vodovarstvenim režimom; 
- lokacija ni skladna z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkaže za sprejemljivo, pri čemer je 

treba zagotoviti izvzetje gornjih območij ter zadostno oddaljenost od nastanitvenih objektov. 
8  VE Tabor E3 d.o.o.      30 15 MW zasnova  - na območju lokacije ni poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) je več strnjenih naselij in zaselkov (Drskovče, 

Šilentabor, Velika Pristava, Hrastje, Zagorje, Knežak, Podtabor); 
- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 POV: Snežnik – Pivka (ID.št. SI50000002); 
- del območja se nahaja znotraj ožjega območja varstva vodnih virov na občinskem nivoju (VVO II) in varovalnih gozdov;  
- grebenska uravnava, pregleden in odprt prostor; 
- neposredna bližina poselitvenega koridorja Šmihel – Narin – Zagorje – Knežak, kar lahko zmanjša sprejemljivost lokacije; 
- neposredna bližina zavarovanih arheoloških območij na območju Knežaka, severna lokacija se nahaja na robu območja 

arheološke dediščine Šilentabor – Arheološko najdišče (EŠD 764), spodnja zahodna lokacija deloma posega na območje 
arheološke dediščine Knežak – Gradišče na Čepni (EŠD 222), spodnja vzhodna pa na območje arheološke dediščine Knežak – 
Arheološko območje Gradišče in Vrh EŠD 9268); 

- severni del lokacije (18 vetrnic) je izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

9  VE Golič E3 d.o.o.      120 60 x 2 MW zasnova - na območju lokacije ni poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) se nahaja strnjeno naselje Rakitovec. Lokacija je v 
neposredni bližini slovensko-hrvaške meje, gre za precej razgiban teren, območje v oddaljenosti 800 m od roba lokacije tudi v 
Republiki Hrvaški ni poseljeno; 

- na skrajnem severnem delu lokacija posega na območje arheološke dediščine Zazid – Arheološko območje Mojbrma (EŠD 
7331); 

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 pPOO, POO: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura POV: Kras (ID.št. SI5000023); 
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v območju botanične in zoološke naravne vrednote: Golič – Lipnik – Kavčič – travišča (evid.št. 4815) in v območju 
geomorfološke, geološke, botanične in zoološke naravne vrednote Kraški rob (evid.št. 3629); 

- del območja se nahaja znotraj ožjega območja varstva vodnih virov (VVO II); 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

10  VE Slavnik E3 d.o.o.      / / zasnova - lokacija obdelana s stališča možnosti postavitve vetrnega polja, ni bila pa še izdelana lokacijska zasnova postavitve vetrnega 
polja; 

- na območju lokacije ni poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) se nahaja strnjeno naselje Prešnica in zaselek Brgod 
ter nekaj posameznih objektov razpršene poselitve; 

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 pPOO, POO: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 2000 POV: Kras (ID.št. 
SI5000023), deloma v območju geomorfološke, botanične in ekosistemske naravne vrednote Slavnik (evid.št. 286) in območju 
naravnega spomenika Slavnik – vrh in pobočja (ID.št.1337); 

- sovpada s širšim vodovarstvenim režimom (VVO III); 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

11  VE Kokoš E3 d.o.o.      17 20 x 0,85 MW zasnova - pobuda podana za 5 stojnih točk; 
- na območju lokacije ni poselitve, evidentirana je le Planinska koča na Kokoši, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) je naselje 

Vrhpolje; 
- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 pPOO, POO: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 2000 POV: Kras (ID.št. 

SI5000023), del v območju kulturne dediščine: Vrhpolje pri Kozini – gradišče Veliko Gradišče (EŠD 850); 
- delno sovpada s širšim vodovarstvenim režimom (VVO III); 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

12  VE Bate E3 d.o.o.      60 30 zasnova, obratuje 
mala VE - 15kW 

-  na zahodni, osrednji in vzhodni lokaciji ni evidentirane poselitve, na južni pa se nahaja manjši zaselek Madoni, na širšem območju 
(oddaljenosti 800 m) je več večjih in manjših zaselkov ter posameznih objektov razpršene poselitve; 

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 POV: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju Natura 2000 POO: Banjščice - travišča 
(ID.št. SI3000034), del v območju kulturne dediščine Bate – arheološko najdišče Sv. Lovrenc in Sveto (EŠD 4750); 

- del območja (44 vetrnic) je izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija sovpada z lokacijo geomorfološke naravne vrednote Čepovanski dol (evid.št. 3364); 
- sovpada s širšim (VVO III) in delno z ožjim vodovarstvenim območjem (VVO II); 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

13 99 VE Sleme na 
Banjški 
planoti  

Pirih Jožko 
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 ED 18 6 x 3 MW zasnova - na območju lokacije ni evidentirane poselitve, vendar na skrajnem severozahodnem robu lokacija poteka tik ob zaselku Bate, na 

širšem območju (oddaljenosti 800 m) pa se poleg omenjenega nahaja še nekaj manjših zaselkov Lohke, Sveto, Ježevec in 
Krvavec; 

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 POV: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju Natura 2000 POO: Banjščice - travišča 
(ID.št. SI3000034); 

- sovpada s širšim (VVO III) vodovarstvenim območjem; 
- del območja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

14 106 Zabovci Mlin Korošec 
s.p 
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preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- za območje je značilna strnjena obcestna poselitev, takšen vzorec poselitve pa se nadaljuje tudi na širšem območju, v 

oddaljenosti 800 m, kjer je poleg strnjene obcestne značilna tudi strnjena gručasta poselitev z večjimi naselji Zalovci in Markovci; 
- širše območje lokacije sovpada z območjem Natura 2000 POV: Drava (ID.št. SI5000011) in pPOO, POO: Drava (ID.št. 

SI30000220); 
- območja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 
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15 131 VE Mislinja Stiria invest 
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n ED do 75 25 x 3 MW  - za območje je značilna razpršena poselitev, na lokaciji je več posameznih objektov Spodnje in Zgornje Komisije, na širšem 
območju, v oddaljenosti 800 m se vzorec razpršene poselitve nadaljuje, poleg nekaj posameznih objektov se na tem območju 
nahaja še manjši zaselek in turistično naselje Rogla; 

- delno sovpada z območji gozdnih rezervatov; 
- delno sovpada s širšim (VVO III) vodovarstvenim območjem; 
- lokacija se nahaja v območju Natura 2000: pPOO, POO Pohorje (ID.št. SI3000270) in delno v  POV Pohorje (ID.št.SI5000006) 

ter na območju hidrološke in zoološke naravne vrednote Mislinja (evid.št. 186);  
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

16  VE Vetrnik Stiria invest 
d.o.o. 

       preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni točno določena; 
- za območje je značilna gosta razpršena poselitev, večje strnjeno naselje na območju je Kozje, ki je od roba lokacije oddaljeno 

približno 800 m; 
- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 POO: Bohor (ID.št. SI3000274); v ZO območju Kozjanski park (ID.št. 1413) in delno na 

območju hidrološke in ekosistemske naravne vrednote Bistri greben s pritoki (evid.št. 5965) 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

17  VE Plešivec 
(VE Makole, 
VE Rogaška 
Slatina) 

Stiria invest 
d.o.o. 

       zasnova - na območju lokacije ni poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) je prisoten vzorec razpršene poselitve, vidno 
izpostavljeno območje; 

- lokacija se nahaja na območju Natura 2000: pPOO, POO Boč – Haloze – Donačka gora (ID.št. SI3000118); krajinskega parka 
Boč-Donačka gora (ID.št. 276); krajinskega parka Boč, Plešivec (ID.št. 51); geomorfološke in botanične naravne vrednote Boč pri 
Poljčanah (evid.št. 14) in ekosistemske naravne vrednote Plešivec – gozdni rezervat (evid.št. 5648); 

- delno sovpada z območji gozdnih rezervatov; 
- delno sovpada s širšim (VVO III) in ožjim vodovarstvenim območjem (VVO II); 
- lokacija ni skladna z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkaže za sprejemljivo. 

18  VE Kojca Vepzen 
d.o.o. 

      4 preliminarna 
preveritev 

- na območju lokacije ni evidentirane poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) so večji in manjši zaselki Gornja vas, 
Kojca, Krtečne, Bukovo, ter več posameznih objektov razpršene poselitve; 

- delno sovpada s širšim (VVO III) in ožjim vodovarstvenim območjem (VVO II); 
- območja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5 m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkaže za sprejemljivo. 

19 16 VE Volovja 
Reber 

Elektro 
Primorska 
d.d. 
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dovoljenje, začeta 
gradnja v času 
veljavnosti OV 
dovoljenja; 
odstopili od projekta 
zaradi tehnične 
zastarelosti 
predvidene rešitve, 
pričeli z novim 
postopkom okoljske 
presoje in izdelavo 
nove zasnove. 

- na območju lokacije in širšem območju (oddaljenosti 800 m) ni evidentirane poselitve, kar je prednost lokacije; 
- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 POV: Snežnik - Pivka (ID.št. SI5000002) in delno na območju Nature 2000 POO: 

Javorniki – Snežnik (ID.št. SI3000231); nahaja se na območju EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID.št. 
80000) in delno na območju geološke, geomorfološke, zoološke in botanične naravne vrednote Snežnik – južni obronki (evid.št. 
3061); 

- lokacija ni skladna z izhodišči, sprejemljivost se preveri v okviru predvidenega novega postopka okoljske presoje. 
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20 122 Avče SENG d.o.o. 

36
0-

74
/2

00
9-

3 

30
.0

6.
20

11
 

30
.0

4.
20

14
 

po
st

op
ek

 u
st

av
lje

n ED 10  zasnova, opravljene 
meritve vetra 

- izkorišča območje ČHE Avče; 
- uravnava na pobočju, obdana z gozdom; 
- na območju lokacije ni evidentirane poselitve, na širšem območju (oddaljenosti 800 m) je večje strnjeno naselje Kanalski Vrh; 
- sovpada s širšim (VVO III) vodovarstvenim območjem; 
- na območju se ne nahajajo zavarovana območja kulturne dediščine in narave.  
 
Lokacija je potencialno skladna z izhodišči, v kolikor se izkaže, da je možno ob upoštevanju opravljenih meritev zasnovati 
rentabilno rešitev. Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- zagotovi se čim večji odmik od Kanalskega Vrha; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se ohranja kakovostne značilnosti krajine in upošteva razglednost iz okoliških vrhov, grebenov 

in iz smeri Kanalskega Vrha, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varovanja netopirjev. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših 

raziskav zatočišč, prehranjevalnih habitatov, preletnih in selitvenih poti, višine preletov v trajanju vsaj enega koledarskega leta. 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

- podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varovanja občutljivih vrst ptic - ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah 
podrobnejših raziskav preletov ujed v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav. 

21  VE Velika 
gora - 
Ribnica 

Vepzen 
d.o.o. 

      22 preliminarna 
preveritev 

- lokacija ni skladna z izhodišči, sovpada z Natura 2000 območjem: POV Kočevsko (ID.št. SI5000013) in pPOO, POO Kočevsko 
(ID.št. SI3000263) ter osrednjim območjem življenjskega prostora velikih zveri. 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje znotraj potencialnega območja; 
- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva podane usmeritve. 
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8 Analiza potenciala vetrne energije 
 
8.1 Hitrost vetra in pokritost vetrovno primernih 

območij 
 
Potencial vetrne energije (VE) je ocenjen na območjih, ki ustrezajo 
razvojnemu in varstvenim kriterijem. Kot izhodišče za oceno 
potenciala VE je uporabljen podatek o povprečni hitrosti vetra več 
kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi iz modelov Aladin DADA in Aiolos. V 
nadaljnjo analizo so vključena le območja nad to hitrostjo vetra po 
privzetem modelskem izračunu. Izjema so lokacije, na katerih so 
bile izvedene preliminarne meritve hitrosti vetra in so bile na 
osnovi rezultatov meritev dodane v analizo. Ostala območja z 
manjšo hitrostjo vetra niso bila pregledana, morebitni potenciali na 
preostalih območjih, ki so izpadla iz analize zaradi uporabe modela 
hitrosti vetra, so predvidoma v vetrnih poljih moči pod 5 MWe, ki jih 
pa v okviru te analize ne ocenjujemo. 
 
Izbiro parametrov za določitev potenciala vetrne energije, ki niso 
naravovarstvenega tipa, narekuje tehnologija energetskega 
izkoriščanja vetra, ki je na razpolago ter trendi razvoja na tem 
področju. Upoštevaje dejstvo, da se povprečne velikosti vetrnih 
elektrarn za postavitev na kopnem gibljejo pri močeh od 2,5 MWe 
do 3 MWe in je razvoj močnejših vetrnih elektrarn usmerjen 
predvsem v vetrna polja na morju14, je bila za oceno potenciala 
vetra za proizvodnjo električne energije do leta 2030 izbrana 
referenčna velikost kopenske vetrne elektrarne moči 3 MWe15.  
 
Ko so na voljo ustrezni izmerjeni podatki o dejanskih hitrostih vetra 
na posamezni lokaciji, se glede na te podatke in število 
predvidenih vetrnic v polju za vsako lokacijo posebej izbere 
najprimernejša vetrna elektrarna (moč, višina osi rotorja, premer 
rotorja, vetrovni razred IEC). Poleg tega je glede na razmere ob 
enakih dimenzijah rotorja in stolpa možno pri večini proizvajalcev 
izbrati optimalno moč za posamezno lokacijo (npr. vetrna 
elektrarna Enercon E82 je na voljo v izvedbi 2 MW, 2,3 MW in 
3 MW). 
 
Slika 17 prikazuje krivuljo moči treh tipičnih vetrnih elektrarn z 
višino osi rotorja približno 100 m, ki so primerne za področja s 
srednjimi hitrostmi vetra (IEC razred IIA)16. 

                                                 

 
14 EWEA – Evropska zveza za vetrno energijo (http://www.ewea.org/wind-

energy-basics) 
15 Referenčna vetrnica velikosti 3 MW je bila uporabljena pri oceni potenciala VE 

v Angliji (Wind Power Reassessed: A review of the UK wind resource for 
electricity generation, Adam Smith Institute, 2014) 

16 Standard IEC 61400 – Vetrne turbine (SIST EN 61400) 

 
Slika 17: Krivulja moči treh tipičnih vetrnih elektrarn z višino osi rotorja 
približno 100 m 
 
Poleg krivulje moči je pri izbiri vzorčne vetrne elektrarne potrebno 
upoštevati tudi omejeno površino izbranih področij. Gostota 
postavitev vetrnih elektrarn v vetrnem polju je odvisna od premera 
rotorja elektrarne in se lahko pri posameznih vetrnih elektrarnah 
enake deklarirane moči močno razlikuje. Tabela 3 prikazuje 
vplivno področje posamezne tipične vetrne elektrarne v vetrnem 
polju, ki ni optimizirano za posamezno smer vetra in specifično 
instalirano moč vetrnega polja v MW na km2 uporabljene površine.  
 
Tabela 3: Specifična instalirana moč vetrnega polja [MW/km2] 
 

 

Moč VE 
[MW] 

Premer 
rotorja [m] 

Vplivna 
površina 
ene VE v 

polju  
[m2] 

Gostota 
postavitev 
VE v polju 

[št. VE/km2] 

Specifična 
instalirana 

moč 
vetrnega 

polja 
[MW/km2] 

Enercon E82 3 82 272.322 4 12 
Enercon E101 3 101 413.141 2 6 

Vestas V90 3 90 328.050 3 9 
 
Kot vzorčna vetrna elektrarna te velikosti je bila izbrana vetrna 
elektrarna Enercon E82 – 3 MW, s premerom rotorja 82 m, ki 
omogoča optimalnejšo gostoto postavitev na omejenem področju. 
Izbrana referenčna vetrna elektrarna ima sledeč profil hitrosti 
vetra/električna moč oziroma proizvedena električna energija 
(tabela 4). 
 

Tabela 4: Električna moč in proizvedena električna energija vetrnice pri 
različnih hitrostih vetra 
 

Hitrost vetra Električna moč Proizvedena električna energija / leto 
[m/s] [kW] [MWh]  
0 - 2 0,0  

3 0,0 606,3 
4 3,0 1.569,9 
5 25,0 3.052,6 
6 82,0 4.907,9 
7 174,0 6.930,1 
8 321,0 8.945,7 
9 532,0 10.841,2 

10 815,0 12.551,5 
11 1.180,0 14.039,5 
12 1.580,0 15.282,9 
13 1.900,0 16.271,2 
14 2.200,0 17.005,9 
15 2.480,0 17.500,1 
16 2.700,0  
17 2.850,0  
18 2.950,0  
19 3.020,0  
20 3.020,0  
21 3.020,0  
22 3.020,0  
23 3.020,0  
24 3.020,0  

25-30 3.020,0  
 
Iz profila hitrosti vetra/moči in energije sledi, da so za proizvodnjo 
električne energije potrebne hitrosti vetra nad 3 m/s. V praksi je 
ocenjeno17, da je postavitev vetrnih elektrarn na področjih, kjer je 
povprečna hitrost vetra na 10 m pod 5 m/s (6,3 m/s na 50 m, 
upoštevaje faktor hrapavost tal 0,14) oziroma, če je gostota moči 
vetra manjša od 300 – 400 W/m2 na višini 50 m (razred 3, hitrost 
vetra od 5,1 do 5,6 m/s) ekonomsko neupravičena18. Pri povprečni 
hitrosti vetra 5 m/s je faktor kapacitete vetrnega polja, ki 
predstavlja količnik med povprečno letno proizvodnjo električne 
energije in deklarirano električno močjo polja, okoli 20 %. Polja z 
dobrimi pogoji imajo faktor kapacitete tudi do 45 %19. 
 
Za Slovenijo so za celo površino države na razpolago z modelom 
ocenjene vrednosti hitrosti vetra20 na višinah 10 in 50 m, ki so 
primerne le za grobo oceno potencial VE v državi. Modelske ocene 
hitrosti vetra pa ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske 

                                                 

 
17 RETScreen International, Wind Energy Project Model ( www.retscreen.net ) 
18 20% Wind Energy by 2030, U.S. Department of Energy, julij 2008 
19 Eastern Wind Integration and Transmission Study, The National Renewable 

Energy Laboratory, januar 2010 
20 Vetrovnost v Sloveniji, Rakovec J., Žagar M., Bertalanič R., Cedilnik J., 

Gregorič G., Skok G., Žagar N., Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2009 
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upravičenosti posamičnih projektov postavitve vetrnih elektrarn - 
pri presoji projektov je potrebno upoštevati izmerjene hitrosti vetra 
na izbranih lokacijah. Ocene zmogljivosti na posameznem 
območju tako predstavljajo le okvirne vrednosti, kajti izmerjene 
hitrosti vetra se lahko močno razlikujejo od modelskih ocen. 
 
Previsoko določena hitrost vetra lahko kot omejitveni faktor za 
ugotavljanje potenciala vetrne energije bistveno zmanjša izbiro in 
površino območij, na katerih obstajajo tehnične in ekonomske 
možnosti energetske rabe vetra21, prenizko določena hitrost vetra 
pa izkrivlja sliko o ekonomskem potencialu. Zaradi tega je bila kot 
izhodiščni kriterij za oceno potencialno sprejemljivih območij 
izbrana spodnja meja povprečne letne hitrosti vetra 4 m/s na višini 
osi rotorja (80 m), ki je bila uporabljena pri vrednotenju evropskega 
vetrnega potenciala22. Kot modelna hitrost vetra, ki empirično 
določa možnost izrabe VE in tehnično opredeljuje vetrna območja, 
ki lahko v dejanskih razmerah izkazujejo ugodne razmere za 
izkoriščanje VE, je določena vrednost hitrosti vetra 4,5 m/s na 
višini 50 m. Ta hitrost je 25 % višja od spodnje meje povprečne 
letne hitrosti na tej višini (3,6 m/s na višini 50 m oziroma 4 m/s na 
višini 80 m). V izbranem modelu za oceno potenciala VE v 
Sloveniji je pri povprečni letni hitrosti vetra 4,5 m/s na višini 50 m 
za posamezno referenčno vetrno elektrarno ocenjena17 letna 
proizvodnja električne energije ene vetrnice med 2,7 GWh pri višini 
osi rotorja 98 m in 3 GWh pri višini osi rotorja 138 m. Za končno 
določitev ekonomske upravičenosti izrabe vetrnega potenciala 
določenega vetrnega območja je potrebno izvesti meritve hitrosti 
vetra na sami lokaciji. V modelu za oceno potenciala VE v Sloveniji 
je kot zgornja meja za oceno potenciala opredeljena povprečna 
letna hitrost vetra 5,5 m/s na višini 50 m. Pri tej hitrosti vetra znaša 
ocenjena letna proizvodnja električne energije ene referenčne 
vetrnice med 4,5 GWh (višina 98 m) in 5,0 GWh (višina 138 m), 
letno število obratovalnih ur pri polni obremenitvi (nazivni moči) 
vetrnice pa med 1.500 ur in 1700 ur23.  
 
Območja, ki so bila izbrana kot potencialno ustrezna, imajo 
določene okoljske, geografske in geološke lastnosti, ki določaj tip 
območja in dodatno omejujejo postavitev vetrnih polj na teh 
območjih. Pokritost vetrnih območij s potencialnimi vetrnimi polji je 
glede na vrsto in razgibanost območja bistveno manjša od 
površine celotnega vetrnega območja. Ocenjena pokritost 
območja glede na tip tako predstavlja: 
- tip A - med 30 % (manjša pokritost) in 40 % (večja pokritost) 

celotne površine vetrnega območja za travnata, lažje 
dostopna in neposeljena območja ter 

                                                 

 
21 Assessment of the global and regional geographical, technical and economic 

potential of onshore wind energy, Hoogwijka M., de Vriesb B, Turkenburg W., 
Energy Economics 26 (2004) 

22 Europe's onshore and offshore wind energy potential, European 
Environmental Agency Technical report No 6/2009 

23 Ekonomska konkurenčnost vetrne energije v Evropi22 je ocenjena pri 1.600 
ur/leto pri polni obremenitvi modelske vetrnice. 

- tip B - med 20 % (manjša pokritost) in 30 % (večja pokritost) 
celotne površine vetrnega območja za hribovita, težje 
dostopna ali delno poseljena območja. 

 
V modelu ocene potenciala VE v Sloveniji je tako upoštevan le 
navedeni delež površine posameznih območij, na katerem se 
lahko postavi ustrezno število vetrnih elektrarn. Število vetrnic v 
polju je izračunano upoštevaje enačbo za optimalno gostoto 
vetrnih elektrarn v polju. Z ustrezno izbiro lokacij znotraj 
potencialnih območij, kjer bi izmerjene hitrosti presegale ocenjene 
povprečne hitrosti na območju (modelske ocene), bi bilo mogoče 
zagotoviti ekonomsko upravičenost vetrnih polj. V ta namen je bila 
za vsa potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn 
modelirana tudi izraba vetrne energije pri višji povprečni hitrosti 
vetra 5,5 m/s na višini 50 m. 
 
 
8.2 Parametri modela ocene potenciala vetrne 

energije 
 
Za oceno potenciala vetrne energije za proizvodnjo električne 
energije je bil uporabljen RETScreen Wind Energy Project 
Model17, ki omogoča določitev potenciala vetrnega polja na osnovi 
povprečne letne hitrosti vetra na poljubni izmerjeni višini ter izbire 
vetrne elektrarne iz zbirke obstoječih naprav na trgu. 
 
V modelu so bile uporabljeni sledeči parametri: 
 
Tabela 5: Parametri modela ocene potenciala VE 
 

Povprečna letna hitrost vetra  m/s 4,5 / 5,5 
Hitrost vetra na višini m 50 
Faktor hrapavosti terena  0,14 
Povprečna letna temperatura  °C 9,8 
Povprečni letni zračni tlak kPa 98,0 
   
Vetrna elektrarna     
Nazivna električna moč kW 3.020 
Specifično število vetrnic v vetrnem polju   4 / km2 
Višina osi rotorja  m 98,0 
Premer rotorja  m 82 
Površina v polju AWEC m² 272.322 
Profil moči/energije  standarden 
Faktor terena  2,0 
Izgube v vetrnem polju % 3 
Izgube na elisi % 2,0 
Ostale izgube % 2,0 
Razpoložljivost % 98,0 

 
Pri izbiri števila vetrnih elektrarn na posameznem potencialnem 
območju je bila uporabljena postavitev, ki ni optimizirana za 
posamezno smer vetra in predvideva manjšo gostoto postavitve 
vetrnih elektrarn v polju, kot je bila uporabljena pri vrednotenju 

evropskega vetrnega potenciala (5 vetrnih elektrarn velikosti 2 MW 
na km2)22. Z optimizacijo glede na običajno smer vetra na konkretni 
lokaciji je lahko gostota postavitve na posameznem polju višja. 
Področje AWEC, ki ga v polju pokriva posamezna vetrna elektrarna 
s premerom rotorja dRot je v primeru modela določeno na podlagi 
sledeče enačbe, kjer sta kA,x in kA,y korekcijska faktorja glede na 
tipično smer vetra: 
 

���� = ��,	 ∙ ��,����
�  

 
Področje, potrebno za posamezno vetrno elektrarno v vetrnem 
polju, je v primeru izbrane referenčne vetrne elektrarne 
(dRot = 82 m; višina osi rotorja = 98 m) in ob povprečnih 
korekcijskih faktorjih kA,x 9 in kA,y 4,5 enako 0,27 km2. Taka 
konfiguracija omogoča postavitev štirih referenčnih vetrnih 
elektrarn na km2

, s predvideno specifično letno proizvodnjo el. 
energije polja 17.973 MWh na km2 (pri povprečni hitrosti vetra 
5,5 m/s). Tabela 6 prikazuje predvideno specifično letno 
proizvodnjo el. energije vetrnega polja v MWh/km2, pri uporabi 
različnih vetrnih elektrarn z višino osi rotorja približno 100 m (pri 
povprečni hitrosti vetra 5,5 m/s). 
 
Tabela 6: Specifična proizvodnja el.energije v MWh/km2 pri povprečni 
hitrosti vetra 5,5 m/s 

 

 

Gostota 
postavitev 
VE v polju 

[št. VE/km2] 

Specifična 
instalirana 

moč vetrnega 
polja 

[MW/km2] 

Specifična letna 
proizvodnja el. energije 
vetrnega, pri povprečni 

hitrosti vetra 5,5 m/s  
[MWh/km2] 

Enercon E82 4 12 17.973 
Enercon E101 2 6 12.740 

Vestas V90 3 9 15.499 
 
Za vsa potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn je zato 
modelirana izraba vetrne energije pri gostoti elektrarn v vetrnem 
polju 4 vetrnice/km2 (specifična instalirana moč 12 MW/km2). 
Zaradi izbrane nizke gostote postavitve vetrnic v vetrnih poljih je v 
modelu izbran 3 % faktor izgub v polju. V primeru postavitve 
posamezne vetrne elektrarne je faktor izgub v polju enak 0. 
 
 
8.3 Rezultati analize potenciala vetrne energije  
 
V modelu je bilo analiziranih 12 potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn, ki so ustrezala izbranim varstvenim kriterijem. 
 
Tabela 7 prikazuje ocenjeno kapaciteto moči pri gostoti štirih 
referenčnih vetrnih elektrarn na km2 v vetrnem polju ter ocenjeni 
potencial vetrne energije pri povprečni hitrosti vetra 4,5 in 5,5 m/s 
na višini 50 m.  
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Velik razpon med najnižjo in najvišjo oceno vetrnega potenciala v 
državi, ki ju prikazuje tabela 7, je posledica močne odvisnosti od 
treh glavnih vplivnih faktorjev. Površina potencialnega vetrnega 
polja ter gostota razporeditve vetrnih elektrarn na tem polju 
določata kapaciteto instalirane moči, medtem ko je proizvodnja 
električne energije vetrnega polja odvisna predvsem od hitrosti 
vetra. Tako je lahko na določeni potencialni lokaciji ob manjši 
pokritosti tega območja instalirana kapaciteta tudi za polovico 
manjša kot v primeru večje pokritosti območja z vetrnim poljem. 
Razpon povprečne hitrosti vetra med 4,5 in 5,5 m/s na 
posameznem vetrnem polju pa se izraža tudi v 2 krat večji ali 
manjši proizvodnji električne energije. 
 
Ekonomska konkurenčnost vetrne energije v Evropi24 je bila 
ocenjena pri 1.600 ur leto pri polni obremenitvi modelske vetrnice. 
1.600 obratovalnih ur letno pri nazivni obremenitvi je v modelirani 
izrabi vetrne energije dosežena pri povprečni hitrosti vetra 5,5 m/s 
in ob uporabi referenčne vetrne elektrarne z višino osi rotorja 
138 m. 
 
Za potrebe te strokovne podlage je tako za vsako potencialno 
področje izkoriščanja vetrne energije postavljena višja in nižja 
ocena pričakovane instalirane kapacitete moči, ki jo določata 
spodnja (kapaciteta pri manjši pokritosti področja) in zgornja 
vrednost upoštevane pokritosti potencialnega področja (kapaciteta 
pri večji pokritosti področja). Proizvodnja električne energije je v 
tem primeru določena z upoštevanjem referenčnih 1.600 
obratovalnih ur letno pri nazivni obremenitvi. Rezultate prikazuje 
tabela 8. 
 
Vpliv izbire posameznega faktorja na oceno potenciala vetrne 
energije v Sloveniji prikazuje tabela 9, v kateri je povzet skupni 
ocenjeni potencial vetrne energije za vsa potencialna področja.  
 
Na analiziranih potencialnih območjih so ocenjene skupne 
zmogljivosti v območju med 330 MW in 480 MW električne moči 
vetrnih elektrarn ter letna proizvodnja električne energije med 294 
GWh in 768 GWh. Razpon med najvišjo in najnižjo oceno 
potenciala vetrne energije je velik, a opredeljuje okvir skupnega 
izkoristljivega potenciala in potenciala na posameznem območju. 
Za podrobnejše ocene potenciala VE, ki bi razpon nadalje 
raziskale zožile, bodo potrebne natančnejše analize in meritve 
hitrosti vetra ter raziskave tehnične izvedljivosti na posameznem 
območju. 

                                                 

 
24 Europe's onshore and offshore wind energy potential, European 

Environmental Agency Technical report No 6/2009 

Tabela 7: Ocenjeni25 potencial vetrne energije pri hitrosti 4,5 in 5,5 m/s 
 

Št. Območje 
Tip 

območja 

Velikost 
vetrnega 
območja 

 
[km2] 

 
Št. enot 

pri manjši 
pokritosti 

 

 
Št. enot 
pri večji. 
pokritosti 

 

 
 

Kapaciteta 
pri manjši 
pokritosti 

 
[MW] 

 
 

Kapaciteta 
pri večji 

pokritosti  
 

[MW] 

Povprečna hitrost vetra 
4,5 m/s 

Povprečna hitrost vetra 
5,5 m/s 

Proizvodnja 
električne 

energije pri 
manjši 

pokritosti 
 

[MWh] 

Proizvodnja 
električne 

energije pri 
večji pokritosti  

 
[MWh] 

Proizvodnja 
električne 

energije pri 
manjši 

pokritosti 
 

[MWh] 

Proizvodnja 
električne 

energije pri 
večji. pokritosti 

 
[MWh] 

1 Porezen – Podbrdo B 21 15 23 45 69 40.076 61.450 67.400 103.347 

2 
Rogatec – Črnivec – 
Ojstri vrh 

B 15 11 16 33 48 29.389 42.748 49.427 71.893 

3 
Špitalič – Trojane – 
Motnik 

B 13 9 13 27 39 24.046 34.733 40.440 58.413 

4 Mrzlica B 4 2 4 6 12 5.343 10.687 8.987 17.973 
5 Golte B 4 2 4 6 12 5.343 10.687 8.987 17.973 

6 
Črni vrh - Zaloška 
planina  

B 8 5 8 15 24 13.359 21.374 22.467 35.947 

7 Velika gora  A 11 12 16 36 48 32.061 42.748 53.920 71.893 
8 Novokrajski vrhi A 2 2 3 6 9 5.343 8.015 8.987 13.480 

9 
Hrpelje – Slope – 
Mrše 

B 5 3 5 9 15 8.015 13.359 13.480 22.467 

10 Senožeška brda A 35 38 51 114 153 101.526 136.259 170.747 229.160 
11 Grgar – Trnovo B 2 1 2 3 6 2.672 5.343 4.493 8.987 

12A Banjšice - Lokovec A 4 4 6 12 18 10.687 16.030 17.973 26.960 
12B Banjšice - Lokovec B 9 6 9 18 27 16.030 24.046 26.960 40.440 

 SKUPAJ     330 480 293.892 427.479 494.268 718.935 

 
 
 

                                                 

 
25 Ocena proizvodnje električne energije vetrnega polja na območju primernem 

za postavitev vetrnic glede na razpoložljive podatke o območju. 
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Tabela 8: Ocenjeni potencial vetrne energije pri delovanju vetrnih elektrarn 1.600 obratovalnih ur letno pri polni obremenitvi 
 

Št. Območje 
Tip 

območja 

Velikost 
vetrnega 
območja 

 
[km2] 

 
Št. enot pri 

manjši 
pokritosti 

 

 
Št. enot pri 

večji. 
pokritosti 

 

 
 

Kapaciteta pri 
manjši 

pokritosti 
 

[MW] 

 
 

Kapaciteta pri 
večji 

pokritosti  
 

[MW] 

Število obratovalnih ur 1.600 h/leto 

Proizvodnja električne 
energije pri manjši 

pokritosti 
 

[MWh] 

Proizvodnja električne 
energije pri večji 

pokritosti  
 

[MWh] 

1 Porezen – Podbrdo B 21 15 23 45 69 72.000 110.400 

2 
Rogatec - Črnivec - 
Ojstri vrh 

B 15 11 16 33 48 52.800 76.800 

3 
Špitalič - Trojane – 
Motnik 

B 13 9 13 27 39 43.200 62.400 

4 Mrzlica B 4 2 4 6 12 9.600 19.200 
5 Golte B 4 2 4 6 12 9.600 19.200 

6 
Črni vrh - Zaloška 
planina  

B 8 5 8 15 24 24.000 38.400 

7 Velika gora  A 11 12 16 36 48 57.600 76.800 
8 Novokrajski vrhi A 2 2 3 6 9 9.600 14.400 

9 
Hrpelje – Slope – 
Mrše 

B 5 3 5 9 15 14.400 24.000 

10 Senožeška brda A 35 38 51 114 153 182.400 244.800 
11 Grgar – Trnovo B 2 1 2 3 6 4.800 9.600 

12A Banjšice - Lokovec A 4 4 6 12 18 19.200 28.800 
12B Banjšice - Lokovec B 9 6 9 18 27 28.800 43.200 

 
SKUPAJ 

    
330 480 528.000 768.000 

 
 
Tabela 9: Skupni ocenjeni razpon potenciala vetrne energije v Sloveniji 
 

Hitrost vetra / 
obratovalne ure 

Kapaciteta pri manjši 
pokritosti 

[MW] 

Kapaciteta pri večji 
pokritosti 

[MW] 

Proizvodnja električne energije pri 
manjši pokritosti 

[MWh] 

Proizvodnja električne energije pri 
večji pokritosti  

[MWh] 
4,5 m/s 

330 480 
293.892 427.479 

5,5 m/s 494.268 718.935 
1.600 h/leto 528.000 768.000 
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9 Zaključek 
 
9.1 Ugotovitve strokovne podlage 
 
Območja za postavitev vetrnih elektrarn 
 
Na podlagi razvojnega kriterija, zadostne povprečne hitrosti vetra, 
ter varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na varstvenih, 
zavarovanih in ogroženih in drugih območij opredeljenih na podlagi 
področnih predpisov ter minimalne oddaljenosti od naselij, je moč 
opredeliti 12 potencialnih območij za postavitev vetrnih 
elektrarn moči nad 5 MW. Območja so razdeljena na: 
- območja z oznako A: to so območja, za katera je ocenjeno, da 

je možno vetrne elektrarne umeščati z večjo gostoto in/ali 
večjimi/zmogljivejšimi napravami; 

- območja z oznako B: to so območja, za katere je zaradi 
(naravo)varstvenih omejitev in bližine in/ali gostote poselitvenih 
območij ocenjeno, da je možno vetrne elektrarne umeščati le z 
manjšo gostoto in/ali manjšimi/manj zmogljivimi napravami. 

 
Ta območja so: 
- Porezen - Podbrdo (B), 
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh (B), 
- Špitalič - Trojane - Motnik (B), 
- Mrzlica (B), 
- Golte (B), 
- Črni vrh - Zaloška planina (B), 
- Velika gora (A), 
- Novokrajski vrhi (A), 
- Hrpelje - Slope - Mrše (B), 
- Senožeška brda (A), 
- Grgar - Trnovo (B), 
- Banjšice – Lokovec (del A, del B). 
 
Začrtane meje teh območij ne gre jemati kot ostro mejo med 
ustreznim in neustreznim območjem. Na podlagi podrobnejše 
analize se lahko pokaže, da so primerna tudi območja izven z 
modelom opredeljenega območja s povprečno hitrostjo vetra več 
kot 4,5 m/s oziroma da so okoljsko sprejemljiva tudi območja izven 
opredeljenih potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn. 
Prav tako niso ustrezne (glede težavnosti gradnje in izkoriščanja 
vetrne energije primerne in hkrati okoljsko sprejemljive) vse 
lokacije znotraj posameznih območij. 
 
Lokacije iz Registra energetskih dovoljenj in druge 
evidentirane lokacije le deloma sovpadajo z gornjimi območji. 
Osnovno vodilo umeščanja teh lokacij so očitno optimalne 
vetrovne razmere, (naravo)varstvene usmeritve/omejitve, ki so 
odločilno narekovale opredelitev potencialnih območij v tem 
gradivu, pa praviloma niso upoštevane. Za večino teh lokacij je 
zato v tabelah zapisano, da niso skladne z (v tem gradivu 
opredeljenimi) izhodišči za umestitev vetrnih elektrarn. Izpostaviti 
pa je treba prednost nekaterih od teh lokacij - večjo oddaljenost od 

poselitvenih območij, kar posledično lahko pomeni njihovo manjšo 
konfliktnost v lokalnih skupnostih. 
 
Potencial vetrne energije 
 
Potencial vetrne energije na potencialnih območjih za postavitev 
vetrnih elektrarn je zaradi zgoraj opisanih značilnosti in ob različnih 
predpostavkah možno podati le znotraj velikega razpona. Skupna 
potencialna kapaciteta vetrnih elektrarn ob upoštevani pokritosti 
potencialnih območij z vetrnim poljem: 
- od 330 MW pri majhni pokritosti, 
- do 480 MW pri večji pokritosti. 
 
Letna proizvodnja električne energije bi v primeru delovanja 1.600 
obratovalnih ur pri nazivni obremenitvi tako znašala: 
- od 528 GWh pri majhni pokritosti, 
- do 768 GWh pri večji pokritosti. 
 
Ocena obsega potencial na potencialih območjih za vetrna polja. 
Dodaten potencial vetrnih polj z močjo pod 5 MW zunaj teh 
območij v oceni potenciala ni vključen.  
 
Glede na upoštevano vrednost 1.600 obratovalnih ur pri nazivni 
obremenitvi, ki na posameznem vetrnem polju popisuje 
pričakovano in ekonomsko upravičeno proizvodnjo glede na 
instalirano zmogljivost, je letna proizvodnja električne energije iz 
vetrnih elektrarn v velikostnem razredu, ki ga do leta 2030 za 
vetrno energijo projicira v letu 2014 predlog posodobitve 
Akcijskega načrta za obnovljive vire energije. Razvoj zmogljivosti 
za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije do leta 2030 
predvideva kapaciteto vetrnih elektrarn 235 MW ter proizvodnjo 
električne energije 423 GWh v scenariju z manj intenzivnim 
izkoriščanjem vetrne energije ter kapaciteto vetrnih elektrarn 415 
MW ter proizvodnjo 747 GWh v scenariju z bolj intenzivnim 
izkoriščanjem vetrne energije26. 
 
 
9.2 Opozorila glede izkoriščanja vetrne energije 
 
Slovenija je glede potencialov za izkoriščanje vetrne energije 
precej omejena. Povprečne hitrosti vetra so relativno majhne, 
majhen obseg vetrovno še primerih območij v veliki meri sovpada 
z razsežnimi in večplastnimi območji varstvenih, zavarovanih in 
ogroženih območij, ki se upoštevajo kot izločitveni oz. omejitveni 
kriterij za umeščanje vetrnih elektrarn. Ob upoštevanju minimalne 
oddaljenosti stojišč od naselij se potencialno primerna območja 
bistveno zmanjšajo zaradi zelo razpršenega poselitvenega vzorca 
Slovenije. Problematiko izkoriščanja vetrne energije, ki v javnosti 

                                                 

 
26 Izgradnja vetrnih elektrarn s kapaciteto do 235 MW v referenčni oziroma do 

415 MW v intenzivni strategiji do leta 2030 je predvidena tudi v študiji: 
“Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage 
za določanje nacionalnih energetskih ciljev” (http://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nep/deb__2030.pdf) 

poraja tudi dvome o smiselnosti/sprejemljivosti izkoriščanja tega 
vira nasploh, je moč strniti v tri sklope: 
 
Prva problematika, ki jo je treba izpostaviti, so vplivi na živali, 
predvsem ptice, ki pa se zdi obvladljiva z uskladitvijo območij, za 
katere je ocenjeno, da so lahko vplivi še sprejemljivi. Takšna 
uskladitev pogosto pomeni, da se je treba odpovedati optimalnim 
vetrovnim območjem. 
 
Druga problematika se nanaša na bivalno okolje, predvsem 
vplive hrupa in vplive na vidno podobno krajine. Za sprejemljivost 
vetrnih elektrarn v lokalnem okolju se bolj kot preverjanje in 
dokazovanje upoštevanja predpisanih mejnih vrednosti za ravni 
hrupa izkazuje ključna zadostna oddaljenost stojišč vetrnih 
elektrarn od poselitvenih območij. V Sloveniji (še) ni 
predpisanih minimalnih odmikov tovrstnih objektov od naselij ali 
posamičnih objektov. V primeru zahtev ali uveljavitve zelo velikih 
odmikov, ki jih ne bi bilo moč utemeljiti z aktualno evropsko prakso 
in predpisi, pa (upoštevajoč tudi druge omejitve) vetrnih elektrarn 
praktično ne bi bilo mogoče umestiti. Pomemben kriterij je 
pojavnost vetrnih elektrarn znotraj majhnega slovenskega ozemlja. 
Če trenutno projekcijo kapacitete vetrnih elektrarn od 235 do 415 
MW do l. 2030 pretvorimo v število naprav, bi to ob upoštevanju 
naprav moči 3 MW pomenilo od 79 do 139 stojišč vetrnih elektrarn 
v Sloveniji. Veliko število naprav, upoštevajoč tudi male vetrne 
elektrarne, se lahko izkaže kot problematično, še posebno v 
primeru, da bi bilo jedro teh naprav zaznano z osrednjih 
poselitvenih središč in poselitveno prometnih koridorjev. 
 
Gornji problematiki je treba obravnavati povezano. Logično 
usmerjanje umeščanja vetrnih elektrarn v od naselij čim bolj 
oddaljena vetrovna območja je praktično nemogoče, ker ta 
območja praviloma sovpadajo z območji omrežja Natura 2000 
(in/ali drugimi zavarovanimi območji). Ob poudarjenem varstvu 
zdravja ljudi in zmanjševanju konfliktnosti vetrnih elektrarn v 
lokalnih skupnostih pa bi bilo dobro odpreti širšo razpravo o 
smiselnosti doslednega vnaprejšnjega preprečevanja umeščanja 
vetrnih elektrarn v posebna ohranitvena območja (POV) in 
nekatera druga naravovarstveno pomembna območja ter presojo 
sprejemljivosti graditi na ugotavljanju stvarnih in pomembnih 
vplivov. Takšna presoja lahko pokaže kot prednostna oz. smiselna 
tudi od naselij bolj oddaljena stojišča znotraj opredeljenih območij 
oz. kot sprejemljive nekatere druge (že evidentirane) lokacije. 
 
Tretja problematika se nanaša na ekonomsko upravičenost 
izkoriščanja vetrne energije. Za vračilo investicij v nove 
proizvodne naprave za električno energijo so potrebne subvencije. 
Trenutne tržne cene so znatno pod dolgoročnimi mejnimi stroški, ki 
bi omogočile širitve in prenove proizvodnih zmogljivosti vseh 
tehnologij. V primerjavi z drugimi tehnologijami za proizvodnjo 
električne energije pa je lastna cena električne energije 
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proizvedene iz vetrnih elektrarn med najcenejšimi27,28. Veliki 
sistemi vetrnih polj so danes že konkurenčni proizvodnji iz 
konvencionalnih virov energije29. Pričakuje se tudi nadaljnje 
nižanje investicijskih stroškov za to tehnologijo.  
 
Zaradi nestalne razpoložljivosti energije iz vetrnih elektrarn, 
pogojene z vremenskimi razmerami, je z energetskega stališča 
smiselna uporaba vetrne energije v okviru širšega energetskega 
sistema z raznoliko mešanico virov oz. z integracijo v aktivna 
omrežja (odziv na spremembe rabe energije, različne tehnologije 
shranjevanja in pretvorbe energije idr.), ob učinkoviti rabi energije.  
 
Zaznana dejstva, dvomi in nasprotovanja kažejo na negotovost 
družbene sprejemljivosti izkoriščanja vetrne energije in realizacije 
posameznih projektov vetrnih elektrarn. To lahko posledično ogrozi 
tudi doseganje obvez oz. ciljev izkoriščanja vetrne energije, 
opredeljenih z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije 
(obdobje 2010–2020). Zaradi tega opozarjamo, da je smiselno cilje 
izkoriščanja vetrne energije opredeliti zelo konzervativno.  
 
 
9.3 Usmeritve za nadaljnje načrtovanje 
 
Predlog potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn moči 
nad 5 MW ne izključuje postavitve elektrarn z manjšo močjo še kje 
drugje, načelno (ne brezpogojno) pa naj bi se pri umeščanju 
izogibali: 
- območjem, ki so oddaljena manj kot 800 m od robov strnjenih 

naselij ter območjem velike gostote razpršene poselitve, 
- območjem Natura 2000 POV, območjem, pomembnim za ptice 

(IBA) in območjem velikih zveri, zavarovanim območjem, 
- območjem z večjo gostoto kulturne dediščine, 
- izjemnim krajinam na nacionalni in lokalni ravni ter krajinskim 

območjem s prepoznavnimi značilnostmi in simbolnim 
pomenom ter  

- najožjim varstvenim območjem virov pitne vode. 
 
Ob tem je nujno preprečiti stihijsko umeščanje vetrnih 
elektrarn, vključno z malimi vetrnimi elektrarnami. Strateške 
usmeritve je treba doreči na nacionalni ravni (v prenovljeni 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije), v občinskih 
prostorskih aktih pa opredeliti sprejemljiva območja za 
umeščanje vetrnih elektrarn ter ustrezne prostorske 
izvedbene pogoje! 
 
V okviru nadaljnjega načrtovanja vetrnih elektrarn na ravni države 
oz. v okviru podrobnejšega načrtovanja znotraj posameznega 
potencialnega območja priporočamo izvedbo podrobnejše analize 
                                                 

 
27 Electricity Market Reform, Department of energy and climate change, UK, 

2010 
28 Evaluacija delovanja podporne sheme E-OVE-SPTE in strokovne podlage za 

optimizacijo delovanja sheme − končno poročilo, Institut Jožef Stefan, Center 
za energetsko učinkovitost, IJS-DP-11461, 2014 

29 Energy technology prospectives 2015, IEA, 2015 

primernosti, ranljivosti in ustreznosti prostora, na podlagi katere se 
opravi podrobnejša umestitev vetrnih elektrarn v prostor. Na 
podlagi te analize se na potencialnih območjih opredelijo relativno: 
- bolj ali manj primerne (ekonomsko bolj upravičene, tehnično 

laže izvedljive) ter 
- bolj ali manj ranljive oz. okoljsko sprejemljive lokacije. 
 
V nadaljnjo analizo lokacij, njihovega priključevanja na energetsko 
omrežje in za lokacijo primernih vetrnih turbin je smiselno 
upoštevati tudi tveganje zaradi izrednih vremenskih dogodkov, 
predvsem žledu, pri čemer je treba upoštevati, da imajo sodobne 
vetrne turbine že vgrajen sistem za detekcijo ledu in preprečevanje 
njegovega nastajanja. 
 
Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za oceno ekonomske 
upravičenosti projektov postavitve vetrnih elektrarn na potencialnih 
lokacijah, zato je treba pri nadaljnji presoji lokacij in pri pripravi 
projektov izvesti in upoštevati izmerjene hitrosti vetra na 
lokacijah. Šele ustrezni izmerjeni podatki o dejanskih hitrostih 
vetra na posamezni lokaciji, so lahko osnova za določitev števila 
predvidenih vetrnic v polju in izbiro najprimernejše vetrne 
elektrarne. Zaradi tega je izvedba meritev hitrosti vetra na izbranih 
potencialnih območjih ključna za presojo projektov. 
 
Pri umeščanju je treba posebno pozornost nameniti pticam, 
netopirjem in velikim sesalcem, identificirati njihove morebitne 
migracijske koridorje in se jim, ne glede na siceršnji status 
območja, izogniti. V primeru umeščanja vetrnih elektrarn v 
varovana območja je potrebna temeljita presoja vplivov na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, skladno s Pravilnikom o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo 
na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11). Na 
zavarovanih območjih in naravnih vrednotah je treba ob tem 
upoštevati tudi akt o zavarovanju in ohranjati vitalni del 
zavarovanega območja ali naravne vrednote. 
 
Da bi lahko potencialni vpliv vetrnih elektrarn, zlasti na živali, 
ustrezno ovrednotili, bi bilo najbolj primerno postopno umeščanje 
posameznih enot (vetrnic) v prostor, ob tem pa intenzivno 
spremljanje in ocenjevanje vplivov. Na podlagi sprotnih rezultatov 
bi nato, morda z manj zapleti in nasprotovanji, določili končni 
obseg posamezne vetrne elektrarne. 
 
Pomembno je krajinsko oblikovanje prostora vetrnih elektrarn. 
Ukrepi varstva krajine se nanašajo na optimizacijo umestitve in 
števila posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne 
energije oz. spremljajoče infrastrukture na način, da bodo v čim 
večji ohranjene prepoznavne krajinske značilnosti znotraj 
posameznih območij ter da bodo spremembe krajinske slike čim 
manjše oz. take, da bo krajinska podoba območij z vetrnimi 
elektrarnami še vedno skladna. Posebna pozornost naj se 
namenja sodobnim oblikovnim možnostim ter uporablja rešitve 
prilagojene prostorom, v katere so nameščene. 
 

Ključno je zagotavljanje sprejemljivih in čim manjših vplivov 
na zdravje ljudi. Vzpostaviti je treba zakonodajni okvir za 
upoštevanje priporočil iz mednarodnih standardov o 
omejevanju hrupa iz vetrnih elektrarn, in sicer: 
 
1. priporočila iz standardov: spodbude za pospeševanje 

proizvodnje energije iz vetrnih elektrarn se zagotavljajo samo 
za turbine, za katere je proizvajalec priskrbel podatke o emisiji 
hrupa, ki temeljijo na standardih IEC, ali za vetrne turbine, ki se 
umeščajo v prostor na lokacijah, kjer ljudje niso izpostavljeni 
hrupu. Potrebno je sprejeti nacionalne standarde tudi za 
majhne vetrne turbine, na podlagi katerih se opredelijo merilne 
metode za ravni hrupa pri nižjih in višjih hitrostih vetra, poleg 
tistih, pri katerih se meri raven hrupa v skladu s standardom 
IEC;  

2. predpisi o mejnih vrednostih emisije hrupa iz vetrnih 
elektrarn: na državnem nivoju je treba predpisati mejne 
vrednosti za emisije hrupa vetrnih turbin in minimalne 
oddaljenosti od poselitvenih območij, kar je pomembno za 
zagotavljanje sprejemljive izpostavljenosti prebivalstva pred 
hrupom na poselitvenih območjih ter za njihovo počutje 
nasploh. Zagotoviti je treba, da vetrne turbine obratujejo v 
skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisije hrupa; 

3. umestitev vetrnih turbin v prostor: pri umeščanju vetrnih 
turbin v prostor je treba upoštevati predpisane mejne vrednosti 
za ravni hrupa, ki ga povzročajo vetrne turbine. V zvezi z 
emisijo hrupa je treba izdelati študijo sprejemljivosti umestitve 
vetrne turbine v prostor vsakokrat, ko predvidena razdalja 
vetrne turbine od najbližjih stavb z varovanimi prostori ni večja 
od 5-kratne višine najvišje točke, ki jo doseže konica krila 
vetrne turbine. 

 
Ocenjeno je, da je družbeno sprejemljivost in vpetost v majhno 
krajinsko merilo Slovenije lažje zagotoviti z manjšimi napravami, 
katerih slabost pa je manjši izkoristek razpoložljivega vetrnega 
potenciala. 
 
Upoštevajoč dosedanje in pričakovane zaplete pri umeščanju 
tovrstnih objektov v prostor je posebno pozornost treba nameniti 
tudi ustreznemu vodenju projektov, predvsem sodelovanju z 
javnostmi, omogočanju širše razprave in transparentnim 
postopkom odločanja. 
 
Predvsem pa bi bilo smiselno izkoriščanje vetrne energije zastaviti 
kot enovit in celovit strateški projekt, s katerim bi zagotovili 
usklajeno in s prostorskimi, okoljskimi in elektroenergetskimi 
izhodišči skladno umeščanje vetrnih elektrarn v prostor 
(usmerjanje priprave prostorskih aktov, povezovanje investitorjev, 
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Soriška planina (Občina Železniki)

KOPER

MAR IBOR

JESENICE

LJUBLJANA

NOVO MESTO

NOVA GOR ICA

MUR SKA SOBOTA

Legend a
Potencialna območ ja z a vetrne elektrarne
Območ ja vetrnih elektrarn iz  Registra energetskih dovoljenj in ostalih evidenc
Naselja
Območ je 800 m od naselij
Zgostitev poselitve

0 25.000 50.00012.500 km

µ

Republika  Sloven ija
Min istrstvo za  in fra strukturo in  prostor
La n gusova  ulica  4
1535 Ljublja n a

Pregledn i prika z 
poselitven ih območij z listi 

podrobn ejših prika zov

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: GURS, Namenska raba obč in MOP

Mojca Vrbajnš č ak, univ. dipl. biol. 1348-15 SP

avgust 2015 1:650.000

3.3

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZNIH 
OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovn a  podla ga  za  pren ovo Akcijskega  
n a črta  za  obn ovljive vire en ergije 

(obdobje 2010-2020)

List 4.1

List 4.2

List 4.3

List 4.4



Park VE Senožeška brda

Park VE Dolenja v as

Velika gora - Ribnica

Golič

Slav nik

Golič

Tabor

Volov ja reber

Seliv ec-Vremščica

Kokoš

Slav nik

Tabor

Zajčica

Seliv ec, Vremščica

Tabor

Seliv ec, Vremščica
Seliv ec, Vremščica

Kokoš

Na Gav gah

10 Senožeška brda 7 Velika gora

9 Hrpelje - Slope - Mrše

8 Nov okrajski v rhi

9 Hrpelje - Slope - Mrše

9 Hrpelje - Slope - Mrše

8 Nov okrajski v rhi

Legenda
Potencialna območja z a v etrne elektrarne

A-možno umeščanje VE z večjo gos toto in/ali večjimi/zmogljivejšimi nap ravami
B-možno umeščanje VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljivimi nap ravami

Območja v etrnih elektrarn iz  ostalih v irov
Območja vetrnih elektrarn iz Regis tra energets kih dovoljenj in os talih evidenc

Goz d
gozdni rezervati
varovalni gozdovi

Vodov arstv ena območja
najožje vars tveno območje virov p itne vode
ožje vars tveno območje virov p itne vode

Krajina
izjemne krajine
krajins ka območja s  p rep oznavnimi značilnos tmi 

Kulturna dediščina
območja in objekti

Natura 2000 območja
POV območja
POO in p POO

Narav ne v rednote
območja
točke
jame

Zav arov ana območja
območja
točke

Ekološko pomembna območja
Os rednje območje življenjs kega p ros tora velikih zveri
jame

0 6.000 12.0003.000 km

µ

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Prikaz potencialnih  obm očij za 
postavitev vetrnih  elektrarn z 
varstvenim i, zavarovanim i in

ogroženim i obm očji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

p odlaga: ARSO 2015, GURS, MOP 2005, 
               RKD 2015, ZGS 2015

Mojc a Vrbajnščak, univ. dip l. biol. 1349-15 SP

avgus t 2015 1:170.000

4.1

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZ NIH 
OBMOČIJ Z A IZ KORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovna podlaga za prenovo Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije 

(obdobje 2010-2020)



1 Porez en - Podbrdo

1 Porez en - Podbrdo

12 Banjšice - Lokov ec

1 Porez en - Podbrdo

12 Banjšice - Lokov ec

12 Banjšice - Lokov ec

1 Porez en - Podbrdo

11 Grgar - Trnov o

11 Grgar - Trnov o

Banjšice - Lokov ec

Porez en

Bate

Kojca

Bate

Bate

Soriška planina (Občina Bohinj)

Porez en

Bate

Slem e na Banjški planoti

Av če

Soriška planina (Občina Želez niki)

Legenda
Potencialna obm očja z a v etrne elektrarne

A-možno u me ščanje  VE z v e čjo gos toto in/ali v e čjimi/zmogljiv e jšimi naprav ami
B-možno u me ščanje  VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljiv imi naprav ami

Obm očja v etrnih elektrarn iz  ostalih v irov
Območja v e trnih e le ktrarn iz Re gis tra e ne rge ts kih dov olje nj in os talih e v ide nc

Goz d
gozdni re ze rv ati
v arov alni gozdov i

Vodov arstv ena obm očja
najožje  v ars tv e no območje  v irov  pitne  v ode
ožje  v ars tv e no območje  v irov  pitne  v ode

Krajina
izje mne  krajine
krajins ka območja s  pre poznav nimi značilnos tmi 

Kulturna dediščina
območja in obje kti

Natura 2000 obm očja
POV območja
POO in pPOO

Narav ne v rednote
območja
točke
jame

Zav arov ana obm očja
območja
točke

Ekološko pom em bna obm očja
Os re dnje  območje  živ lje njs ke ga pros tora v e likih zv e ri
jame

0 5.000 10.0002.500 km

µ

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Prikaz potencialnih  obm očij za 
postavitev vetrnih  elektrarn z 
varstvenim i, zavarovanim i in

ogroženim i obm očji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: ARSO 2015, GURS, MOP 2005, 
               RKD 2015, ZGS 2015

Mojca Vrbajnščak, u niv . dipl. biol. 1349-15 SP

av gu s t 2015 1:110.000

4.2

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZ NIH 
OBMOČIJ Z A IZ KORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovna podlaga za prenovo Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije 

(obdobje 2010-2020)



2 Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh

5 Golte

4 Mrzlica

6 Črni vrh - Zaloška planina

3 Š pitalič - Trojane - Motnik

3 Š pitalič - Trojane - Motnik

Mislinja

Krvavec Črnivec - Lepenatka

Rogla

Zvoh

Črnivec

Črnivec - Menina planina

Kržišče

Dolge njive

Velika planina

Menina planina

Črnivec - Ojstri vrh

Krvavec

Legenda
Potencialna območja za vetrne elektrarne

A-možno u meščanje VE z večjo gos toto in/ali večjimi/zmogljivejšimi napravami
B-možno u meščanje VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljivimi napravami

Območja vetrnih elektrarn iz ostalih virov
Območja vetrnih elektrarn iz Regis tra energets kih d ovoljenj in os talih evid enc

Gozd
gozd ni rezervati
varovalni gozd ovi

Vodovarstvena območja
najožje vars tveno območje virov pitne vod e
ožje vars tveno območje virov pitne vod e

Krajina
izjemne krajine
krajins ka območja s  prepoznavnimi značilnos tmi 

Kulturna dediščina
območja in objekti

Natura 2000 območja
POV območja
POO in pPOO

Naravne vrednote
območja
točke
jame

Zavarovana območja
območja
točke

Ekološko pomembna območja
Os red nje območje življenjs kega pros tora velikih zveri
jame

0 5.000 10.0002.500 km

µ

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Prikaz potencialnih  obm očij za 
postavitev vetrnih  elektrarn z 
varstvenim i, zavarovanim i in

ogroženim i obm očji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

pod laga: ARSO 2015, GURS, MOP 2005, 
               RKD 2015, ZGS 2015

Mojca Vrbajnščak, u niv. d ipl. biol. 1349-15 SP

avgu s t 2015 1:170.000

4.3

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZ NIH 
OBMOČIJ Z A IZ KORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovna podlaga za prenovo Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije 

(obdobje 2010-2020)



Plešiv ec

Vetrnik

Zabov ci

Legenda
Potencialna območja za v etrne elektrarne

A-možno u me ščanje  VE z v e čjo gos toto in/ali v e čjimi/zmogljiv e jšimi naprav ami
B-možno u me ščanje  VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljiv imi naprav ami

Območja v etrnih elektrarn iz ostalih v irov
Območja v e trnih e le ktrarn iz Re gis tra e ne rge ts kih dov olje nj in os talih e v ide nc

Gozd
gozdni re ze rv ati
v arov alni gozdov i

Vodov arstv ena območja
najožje  v ars tv e no območje  v irov  pitne  v ode
ožje  v ars tv e no območje  v irov  pitne  v ode

Krajina
izje mne  krajine
krajins ka območja s  pre poznav nimi značilnos tmi 

Kulturna dediščina
območja in obje kti

Natura 2000 območja
POV območja
POO in pPOO

Narav ne v rednote
območja
točke
jame

Zav arov ana območja
območja
točke

Ekološko pomembna območja
Os re dnje  območje  živ lje njs ke ga pros tora v e likih zv e ri
jame

0 5.000 10.0002.500 km

µ

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Prikaz potencialnih  obm očij za 
postavitev vetrnih  elektrarn z 
varstvenim i, zavarovanim i in

ogroženim i obm očji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: ARSO 2015, GURS, MOP 2005, 
               RKD 2015, ZGS 2015

Mojca Vrbajnščak, u niv . dipl. biol. 1349-15 SP

av gu s t 2015 1:150.000

4.4

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZ NIH 
OBMOČIJ Z A IZ KORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovna podlaga za prenovo Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije 

(obdobje 2010-2020)



Park VE Senožeš ka brda

Park VE Dolenja vas

Velika gora - Ribnica

Golič

Slavnik

Golič

Tabor

Volovja reber

Selivec-Vremš č ica

Kokoš

Slavnik

Tabor

Zajč ica

Selivec, Vremš č ica

Tabor

Selivec, Vremš č ica
Selivec, Vremš č ica

Kokoš

Na Gavgah

Kozina

10 Senožeš ka brda 7 Velika gora

9 Hrpelje - Slope - Mrš e

8 Novokrajski vrhi

9 Hrpelje - Slope - Mrš e

9 Hrpelje - Slope - Mrš e

8 Novokrajski vrhi
Legenda
Potencialna območ ja za vetrne elektrarne

A-možno u me ščanje  VE z v e čjo gos toto in/ali v e čjimi/zmogljiv e jšimi naprav ami
B-možno u me ščanje  VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljiv imi naprav ami

Območ ja vetrnih elektrarn iz ostalih virov
Območja v e trnih e le ktrarn iz Re gis tra e ne rge ts kih dov olje nj in os talih e v ide nc

Poselitev
Nas e lja
Zgos tite v  pos e litv e
Območje  800 m od nas e lij

0 6.000 12.0003.000 km

µ

Republika  Sloven ija
Min istrstvo za  in fra strukturo in  prostor
La n gusova  ulica  4
1535 Ljublja n a

Prika z poten cia ln ih območij za
posta vitev vetrn ih elektra rn  s

poselitven imi območji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: GURS, Name ns ka raba občin MOP

Mojca Vrbajnščak, u niv . dipl. biol. 1348-15 SP

av gu s t 2015 1:650.000

5.1

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZNIH 
OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovn a  podla ga  za  pren ovo Akcijskega  
n a črta  za  obn ovljive vire en ergije 

(obdobje 2010-2020)



1 Porezen - Podbrdo

1 Porezen - Podbrdo

12 Banjšice - Lokovec

1 Porezen - Podbrdo

12 Banjšice - Lokovec

12 Banjšice - Lokovec

1 Porezen - Podbrdo

11 Grgar - Trnovo

11 Grgar - Trnovo

Banjšice - Lokovec

Porezen

Bate

Kojca

Bate

Bate

Soriška planina (Občina Bohinj)

Porezen

Bate

Sleme na Banjški planoti

Avče

Soriška planina (Občina Železniki)

Legenda
Potencialna območja za vetrne elektrarne

A-možno u me ščanje  VE z v e čjo gos toto in/ali v e čjimi/zmogljiv e jšimi naprav ami
B-možno u me ščanje  VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljiv imi naprav ami

Območja vetrnih elektrarn iz os talih virov
Območja v e trnih e le ktrarn iz Re gis tra e ne rge ts kih dov olje nj in os talih e v ide nc

Pos elitev
Nas e lja
Zgos tite v  pos e litv e
Območje  800 m od nas e lij

0 5.000 10.0002.500 km

µ

Republika  Sloven ija
Min istrstvo za  in fra strukturo in  prostor
La n gusova  ulica  4
1535 Ljublja n a

Prika z poten cia ln ih območij za
posta vitev vetrn ih elektra rn  s

poselitven imi območji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: GURS, Name ns ka raba občin MOP

Mojca Vrbajnščak, u niv . dipl. biol. 1348-15 SP

av gu s t 2015 1:650.000

5.2

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZNIH 
OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovn a  podla ga  za  pren ovo Akcijskega  
n a črta  za  obn ovljive vire en ergije 

(obdobje 2010-2020)



2 Ro gatec - Črnivec - Ojstri vrh

5 Go lte

4 Mrzlica

6 Črni vrh - Zalo ška planina

3 Špitalič - Tro jane - Mo tnik

3 Špitalič - Tro jane - Mo tnik

Mislinja

Krvavec Črnivec - Lepenatka

Ro gla

Zvo h

Črnivec

Črnivec - Menina planina

Kržišče

Do lge njive

Velika planina

Menina planina

Črnivec - Ojstri vrh

Krvavec

Legenda
Po tencialna o bmo čja za vetrne elektrarne

A-možno u me ščanje  VE z v e čjo gos toto in/ali v e čjimi/zmogljiv e jšimi naprav ami
B-možno u me ščanje  VE z manjšo gos toto in/ali manjšimi/manj zmogljiv imi naprav ami

Obmo čja vetrnih elektrarn iz o stalih viro v
Območja v e trnih e le ktrarn iz Re gis tra e ne rge ts kih dov olje nj in os talih e v ide nc

Po selitev
Nas e lja
Zgos tite v  pos e litv e
Območje  800 m od nas e lij

0 5.000 10.0002.500 km

µ

Republika  Sloven ija
Min istrstvo za  in fra strukturo in  prostor
La n gusova  ulica  4
1535 Ljublja n a

Prika z poten cia ln ih območij za
posta vitev vetrn ih elektra rn  s

poselitven imi območji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: GURS, Name ns ka raba občin MOP

Mojca Vrbajnščak, u niv . dipl. biol. 1348-15 SP

av gu s t 2015 1:170.000

5.3

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZNIH 
OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovn a  podla ga  za  pren ovo Akcijskega  
n a črta  za  obn ovljive vire en ergije 

(obdobje 2010-2020)



Plešivec

Vetrnik

Zabovci

Legenda
Območja vetrnih elektrarn iz ostalih virov

Območ ja vetrnih elek trarn iz Registra energetsk ih dovoljenj in ostalih evidenc
Poselitev

Naselja
Zgostitev poselitve
Območ je 800 m od naselij

0 5.000 10.0002.500 k m

µ

Republika  Sloven ija
Min istrstvo za  in fra strukturo in  prostor
La n gusova  ulica  4
1535 Ljublja n a

Prika z poten cia ln ih območij za
posta vitev vetrn ih elektra rn  s

poselitven imi območji

NAROČNIK: NALOGA:

IZDELOVALEC: VSEBINA RISBE:

Ce sta Andre ja Bite nca 68, 1000 Ljubljana
VIRI: DATUM: MERILO:

RISBO IZDELALA: ŠT. NALOGE: ŠT. PRILOGE:

podlaga: GURS, Namensk a raba obč in MOP

Mojca Vrbajnš č ak , univ. dipl. biol. 1348-15 SP

avgust 2015 1:150.000

5.4

CELOVIT PREGLED POTENCIALNO USTREZNIH 
OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE

Strokovn a  podla ga  za  pren ovo Akcijskega  
n a črta  za  obn ovljive vire en ergije 

(obdobje 2010-2020)
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