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1 Uvod 
 
V okviru priprave Nacionalnega energetskega programa (obdobje 
2010 – 2030) in spremljajočega okoljskega poročila za celovito 
presojo vplivov na okolje 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. 
 
Namen strokovne podlage je opredeliti potencialna območja za 
postavitev vetrnih elektrarn z močjo nad 10 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. 

 
Na podlagi opredelitve teh območij je v strokovni podlagi podana 
preliminarna okoljska ocena sprejemljivosti: 
- lokacij za vetrne elektrarne iz Registra energetskih dovoljenj 

Ministrstva za gospodarstvo ter 
- ostalih s strani različnih potencialnih investitorjev evidentiranih 

lokacij. 
 
 
 

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 - 2000 iz modela 
Aladin DADA (ARSO, Urad za meteorologijo, 2010).  
 
Za Slovenijo so za celo površino države na razpolago z modelom 
ocenjene vrednosti hitrosti vetra1 na višinah 10 in 50 m, ki so 
primerne za oceno potenciala vetrnih elektrarn v državi. Modelske 
ocene hitrosti vetra pa ne zadostujejo za natančno oceno 
ekonomske upravičenosti posamičnih projektov postavitve vetrnih 
elektrarn - pri presoji projektov je potrebno upoštevati izmerjene 
hitrosti vetra na lokacijah. Ocene zmogljivosti na posameznem 
območju predstavljajo le okvirne vrednosti. 
 
Previsoko določena hitrost vetra, kot kriterij za ugotavljanje 
potenciala vetrne energije, lahko bistveno zmanjša izbiro in 
površino območij, na katerih obstajajo tehnične in ekonomske 

                                                 
 
1 Vetrovnost v Sloveniji, Rakovec J., Žagar M., Bertalanič R., Cedilnik J., Gregorič 
G., Skok G., Žagar N., Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2009 

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. 
 

 
 
Slika 1: Povprečne hitrosti 50 m nad tlemi v obdobju 1994 - 2000 iz modela 
Aladin DADA (ARSO, Urad za meteorologijo, 2010) 
 
 
Izhodišča in rezultati analize potenciala vetrne energije so 
podrobneje prikazni v poglavju 6. Analiza potenciala vetrne 
energije. 
 
Varstveni kriteriji - varstvena, zavarovana in ogrožena 
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 
                                                 
 
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 

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. 
 
Varstveni kriteriji so upoštevani na dve ravneh. Kot izločilni kriteriji 
so upoštevana: 
- območja Natura 2000 - SPA z dodatki, 
- večja območja kulturne dediščine oz. območja z večjo gostoto 

kulturne dediščine, 
- izjemne krajine, 
- najožja varstvena območja virov pitne vode. 
 
Pri določitvi območij so smiselno (ekspertno) upoštevana tudi 
naslednja območja: 
- območja Natura 2000 SCI (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 (Ur.l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10), 

- ožja in širša varstvena območja virov pitne vode. 
 

 
 
Slika 2: Pogostnost izločilnih kriterijev - temneje kot so obarvana območja, več je 
plasti varstvenih, zavarovanih in ogroženih območij 
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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. Ne glede na to rezultat omogoča še dovolj velik 
manevrski prostor načrtovanja, kar je sicer lahko problem pri 
tovrstnem reševanju prostorskih problemov, predvsem 
upoštevajoč velik obseg območij, ki se upoštevajo kot izločitveni oz 
omejitveni kriterij. 
 
Na osnovi opravljene analize so opredeljena okvirna potencialna 
območja za postavitev vetrnih elektrarn na ravni Slovenije. 
Začrtano mejo torej ne gre jemati kot ostro mejo 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 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 
 
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. 
 

 
 
Slika 3: Vetrovno primerna območja - območja s povprečno hitrosti vetra več kot 
4.5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 1994 - 2000 iz modela Aladin DADA (ARSO, 
Urad za meteorologijo, 2010). 
 
 
 

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, 
dopolnjena 110/04, 59/07 in 43/08) 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.  
 
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 SCI območja. Poleg tega pa so 
upoštevane tudi ptice, navedene v prilogi I Direktive o ptičih, za 
katere so v državi določena posebna območja varovanja – SPA 
območja. 
 

 
 
Slika 4: Prikaz območij Natura 2000 (vir podlag: ARSO) 
 
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 
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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 (od skupaj 260-tih). 
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). 
 
Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi direktive 
o habitatih, je Evropska komisija sprejela po posebnem postopku, 
ki je trajal nekaj let. Na podlagi Alpskega biogeografskega 
seminarja, ki je bil maja 2005 in Celinskega biogeografskega 
seminarja aprila 2006 je Evropska komisija novembra 2007 
potrdila slovenski predlog v celinski regiji (odločitev objavljena 
januarja 2008), januarja 2008 pa še predlog v alpski regiji 
(odločitev objavljena marca 2008). S tem so bila vsa potencialna 
območja Natura 2000 (pSCI) potrjena s strani Evropske komisije 
(SCI). Na podlagi zaključkov obeh seminarjev bo Slovenija morala 
določiti še nekatera območja po habitatni direktivi za tiste habitatne 
tipe oz. vrste, za katere je Evropska komisija ugotovila, da niso 
opredeljeni v zadostnem obsegu. To so na primer: mejna Mura, 
spodnja Vipavska dolina, del Slovenskih goric, del Goriških Brd, 
ribnik Komarnik, območje spodnje Save, itd.  
 
Na Natura območjih (območja SPA in SCI) je potrebno 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 potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega 
v naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju narave. V 
primeru izvajanja posega je potrebno 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. Od leta 2002 so se zavarovana 
območja povečala za 5,8 %, predvsem zaradi zavarovanja 
Krajinskega parka Goričko v letu 2003 in Krajinskega parka 
Ljubljansko barje leta 2008.  
 

 
 
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 
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: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 
krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov 
in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 
12,57% površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: ARSO 2010). 
Predvideno je tudi povečanje deleža zavarovanih območij različnih 
kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, 
Uradni list RS, št. 2/06). 
 
Območja naravnih vrednot 
 
Naravne vrednote, ki obsegajo vso naravno dediščino, je opredelil 
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 
111/2004, 70/2006, 58/2009). 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.  
 

 
 
Slika 6: Prikaz naravnih vrednot (vir podlag: ARSO). 
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Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot je določil 6.519 
naravnih vrednot in 8.382 jam. V Sloveniji je 2.092 (32,09 %) 
naravnih vrednot državnega pomena in 4.427 (67,91 %) lokalnega 
pomena. Med naravnimi vrednotami je 4085 objektov (64,2 %), ki 
so v prostoru prikazani kot točke, 2830 (35,8 %) pa jih ima poleg 
točke, ki je nosilka identitete, še poligon, ki omejuje območje 
naravne vrednote. Skupna površina vseh poligonov znaša 2334,69 
km2 kar znaša 11,52 % površine države (Register naravnih 
vrednot, ARSO 2008). Površinsko največji sta geomorfološki 
naravni vrednoti planota Pokljuka in planota Jelovica, sledijo pa 
narivna struktura Nanos in Kraški rob. Gostota naravnih vrednot za 
celo Slovenijo znaša 0,32 na km2, oziroma ena naravna vrednota 
na 3,11 km2. 
 
EPO - osrednje območje velikih zveri 
 
Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko 
pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/2004) 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 potrebno 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 (SPA 
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 SPA območij. 
 
Tudi postavitev vetrne elektrarne na SCI 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 potrebno tudi 
upoštevati 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 potrebno izvesti presojo sprejemljivosti 
posega v naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju 
narave. V primeru načrtovanja posega je potrebno 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 bi bil vpliv na velike zveri zaradi motene 
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.   
 
Vpliv na fragmentacijo gozdnih habitatov 
 
Z vidika vpliva vetrnih elektrarn je posebej pomembna 
fragmentacija strnjenih gozdnih sestojev, ki so izjemnega pomena 
velike zveri. Fragmentacija naravnega okolja je negativni in 
neizbežni 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.  
 
Trasa vetrnic z vplivnim območjem predstavlja matriks, ki bi lahko 
trajno zmanjšala 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) se bi območju vetrnic 
izogibale, a ne v taki meri, da bi bila migracija preprečena.  
 
Veliki gozdni kompleksi predstavljajo izjemno naravno vrednoto 
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. 
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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 potrebno vrednotiti vsako krpo 
posebej. Položaj posameznih krp je potrebno 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 (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, Odločba US 
13.03.2008, 96/08, 36/09), Uredba o zavarovanih prosto živečih 
rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09), 
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). 
 
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 gre 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 delovanja 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: Najpomembnejši so trki z rotorjem. Čeprav se rotor na 

stolpu vetrnice vrti dokaj počasi, se mu nekatere ptice ne 
morejo izogniti. Pri tem je potrebno 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 krakov rotorja, kar že samo po 
sebi povečuje obodno hitrost in potencialni vpliv na ptice. Poleg 
trkov z rotorji se ptice zaletijo tudi v same stebre in električne 
žice, a ta nevarnost je 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. Pri tem gre lahko za 
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 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. 
 
V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo (RKD, avgust 
2010) je zavedeno 31.259 enot dediščine (opredelitve tipov 
dediščine povzete po: Smernice za načrtovanje za SPRS: Razvoj 
dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstvo kulturne dediščine, 
Ministrstvo za kulturo, 2003: 
- 22.014 enot stavbne dediščine, 
- 1.361 enot naselbinske dediščine, 
- 225 enot kulturne krajine,  
- 238 enot vrtnoarhitekturne dediščine, 
- 4.164 enot memorialne dediščine,  
- 3.088 enot arheološke dediščine,  
- 40 enot zgodovinske krajine in 
- 129 enot druge dediščine. 
 

 
 
Slika 8: Prikaz objektov in območij kulturne dediščine (vir podlag: Register 
nepremične kulturne dediščine (RKD), Ministrstvo za kulturo, stanje na dan 
24.8.2010) 
 
Območja dediščine zavzemajo skupno površino 2.456 km2 ali 
približno 12 % površine Slovenije. 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). V Registru kulturne dediščine (RKD, 
avgust 2010) je zavedeno 8.140 kulturnih spomenikov. 
 
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. 
 
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. 
 
 

 
 
Slika 9: Prikaz izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni (vir podlag: SPRS 2004, MOP 2000). 
 
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 
 
Varovalni gozdovi 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. 88/2005 56/2007, 29/2009). 
 

 
 
Slika 10: Prikaz gozdnih rezervatov in varovanih gozdov (vir podlag: Zavod za 
gozdove). 
 
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 
prostor. 
 
 
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 (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06) 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.  
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Za ožji oz. širši varstveni pas varstva vodnih virov predvidevamo, 
da bi bila gradnja dovoljeno pod pogoji oz. ob izvedbi zaščitnih 
ukrepov, zato se ta območja upoštevajo smiselno. 
 

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

5 Pregled območij in lokacij vetrnih 
elektrarn 

 
Območja za vetrne elektrarne so združena v tri preglednice: 
 
V preglednici 5.1 je podan pregled potencialnih območij za vetrne 
elektrarne kot so opredeljena v tej strokovni podlagi, vključno z 
usmeritvami za podrobnejše načrtovanje.  
 
Območja so poimenovana s pokrajinskim 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, 
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh, 
- Špitalič - Trojane - Motnik, 
- Knezdol -Mrzlica, 
- Golte, 
- Črni vrh - Zaloška planina, 
- Slivniško Pohorje, 
- Velika gora, 
- Novokrajski vrhi, 
- Hrpelje - Slope, 
- Senožeška brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec, 
- Grgar - Trnovo, 
- Banjšice – Lokovec. 
- Avče. 

Ocena kapacitete oz. potenciala vetrne energije o posameznih 
območjih je podrobneje predstavljena v poglavju 6 Analiza 
potenciala vetrne energije. 
 
Potencialna območja so primerjana z območji, ki so evidentirana v: 
- registru energetskih dovoljenj Ministrstva za gospodarstvo, 
- ostalih dostopnih gradivih. 
 
Opredeljena je skladnost teh območij s potencialnim območjem oz. 
izhodišči za umestitev vetrnih elektrarn (desni del preglednice). 
 
V preglednici 5.2 je podan pregled lokacij vetrnih elektrarn z 
zaključenim postopkom umeščanja v prostor. S temi območji se 
zaradi tega ta strokovna podlaga ne ukvarja. 
 
V preglednici 5.3 je podan pregled lokacij iz Registra energetskih 
dovoljenj in drugih evidentiranih lokacij izven potencialnih območij 
za vetrne elektrarne z utemeljitvijo neskladnosti z izhodišči za 
umestitev vetrnih elektrarn. Te lokacije so na podlagi preliminarne 
presoje opredeljene kot okoljsko nesprejemljive. 
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5.1 Pregled potencialnih območij za vetrne elektrarne 
 

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

 
Za. 
št. 

Lokacija Imetnik 
dovoljenja 

Št
. 

Pr
eje

to
 

Izd
an

o 
St

at
us

 
Ti

p 

Pe - 
el. 
moč 
(MW) 

Objekt Št. Območje 

Oc
en

a k
ap

ac
ite

te
 

(M
W

) 
Ve

lik
os

t o
bm

oč
ja 

(k
m

2 ) 

Opombe 

 Lokacija Nosilec 
evidence 

     moč 
(MW) 

Objekt 
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Skladnost s potencialnim 
območjem oz. izhodišči za 
umestitev vetrnih elektrarn 

 
1 Porezen 20 - 

70 
35 - 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. Strnjena naselja 
se pojavljajo na planotah ter v ozkih dolinah; 

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

(ID.št. SI3000119), 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); 

 
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; 

- ohranja naj se območja samotnih kmetij in upošteva vidno izpostavljenost posameznih 
grebenov in pobočij; 

- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 
območja. Prav tako naj se ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane 
kulturne dediščine; 

- 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) ) in ostalih območij 
naravnih vrednot;; 

- posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000 SCI: Podbrdo-Skalovje (ID.št. 218), 
območij naravnih spomenikov: Cerkno – soteska potoka Zapoška (ID.št. 389) in Kuk - rastišče 
kr. Popkoresa (ID.št. 417) ter območij varovalnih gozdov 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); 

- 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 in jih upoštevati pri načrtovanju posega; 
- 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). 

 VE Porezen Elektro 
Gorenjska  

     25 10 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno 
določena; 

- širše območje lokacije ni skladno 
z izhodišči, sovpada z območjem 
Natura 2000 SCI: 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. 

 

2 Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh 

24 - 
84 

21 - 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; 

 
- 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 SPA: Kamniško – Savinjske 

 VE Črnivec - 
Ojstri Vrh 

Elektro 
Gorenjska 

     25 10 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno 
določena; 

- vetrne elektrarne naj se načrtuje 
znotraj potencialnega območja; 

- pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj 
se upošteva podane usmeritve. 
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PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ POTENCIALNA OBMOČJA ZA VETRNE ELEKTRARNE PODATKI IZ OSTALIH EVIDENC 

OPOMBE V ZVEZI Z LOKACIJAMI IZ REGISTRA IN 
OSTALIH EVIDENC 
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umestitev vetrnih elektrarn 

 
2 Rogatec - 

Črnivec - 
Ojstri vrh 
 
(nadaljevanje) 

   Alpe in vzhodne Karavanke (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). 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve:  
- jugovzhodni del tega 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; 
- posege naj se načrtuje izven območij varovalnih gozdov; 
- posege naj se načrtuje izven območij hidroloških in ekosistemskih naravnih vrednot znotraj 

potencialnega območja: Lučica s pritoki (evid.št. 506) in Dreta s pritoki (evid.št. 4481) ) in 
ostalih območij naravnih vrednot; 

- 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). 

            

3 Špitalič - 
Trojane - 
Motnik 

28 - 
98 

49 - 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; 
- iz širšega vetrovno primernega območja je izločeno območje Menine (območje Natura 2000 

SCI: 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; 

 
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; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- 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; 
- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 

Motniške in Radomljške doline (poselitvena območja, območja kulturne dediščine); 
-  izogibanje vidno izpostavljenim naseljem na grebenih in kopastih vrhovih; 
- ugotoviti je treba  morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri 

načrtovanju posega; 
- upoštevanje merila prostora, ki opredeljuje prepoznavnost širšega območja. 

          -  
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4 Knezdol -

Mrzlica 
22 - 
74 

25 - gričevnat, hribovit in pretežno gozdnat svet s posameznimi zaselki na pobočjih ali slemenih; 
- prednost območja je razvejana cestna mreža med manjšimi zaselki, razmeroma dobro 

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

Natura 2000 SCI: Čemšeniška planina (ID.št. SI3000121), območje Natura 2000 SPA: 
Posavsko hribovje - ostenje (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 vredota: 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 SCI: Mrzlica (ID.št. SI3000029), območje 
Natura 2000 SPA: Posavsko hribovje - ostenje (ID.št. SI3000026), botanična naravna 
vrednota: Mrzlica (evid.št. 192), krajinski park Mrzlica (ID.št. 297) ter območja kulturne 
dediščine). 
 

Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- območje je vidno dokaj izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost 
čim manjša; 

- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 
območja: Knezdol – zaselek Zgornje Svine (EŠD 8417), Čeče – zaselek Jesenova Ravan 
(EŠD 10136) in drugih. Prav tako naj se ohranja značilne poglede na območja in objekte 
zavarovane kulturne dediščine; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- 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 potrebno 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). 

          -  

5 Golte 2 - 
8 

9 - gorski, v delu planotast svet, strma gozdnata, redko poseljena pobočja, mestoma slabo 
dostopna; 

- cestna mreža samo med posameznimi zaselki na uravnavah; 
 
- zajet je le manjši del planote izven območja Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in 

vzhodne Karavanke (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; 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških vrhov; 

          -  
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5 Golte 

 
(nadaljevanje) 

  - posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 
območja. Prav tako naj se ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane 
kulturne dediščine; 

- 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 potrebno 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; 

- 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). 

            

6 Črni vrh - 
Zaloška 
planina 

16 - 
54 

18 - značilna so zaobljena in razgibana pobočja, ki višje prehajajo v valovit, planotast svet 
pretežno pokrit z gozdom ter samotne kmetije na gozdnih pobočjih, ki nižje prehajajo v 
gručaste zaselke, severna pobočja so poraščena z gozdom, v pobočja se zajedajo 
hudourniški potoki; 

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

Natura 2000 SCI: Pohorje (ID.št. SI5000270) in območja Natura 2000 SPA ter SPA - dodatki: 
Pohorje (ID.št. SI50000006) ter širših območij naravnih vrednot; 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- raziskati je treba vpliv na sršenarja, orla 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. 

          -  

7 Slivniško 
Pohorje 

6 - 
20 

10 - opredeljen le manjši del širšega vetrovno primernega območja; 
- pretežno gozdnata strma, zaobljena in razgibana pobočja z poselitvijo na uravnavah, večje 
čistine se pojavljajo okrog gručastih zaselkov z vmesnimi pasovi gozda, ki prehaja v nižjih 
legah v razpršeno poselitev, razvejana cestna mreža; 

- slabost območja je vidno dokaj izpostavljen predel in drobno strukturirana krajina; 
 
- opredeljeno je območje izven varovanih območij (širše območje Natura 2000 SCI: Pohorje 

(ID.št. SI5000270) in območje Natura 2000 SPA ter SPA - dodatki: Pohorje (ID.št. 
SI50000006), širša območja naravnih vrednot, krajinsko območje s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni: Južno Pohorje ter območja in objekti kulturne dediščine ob 
poselitvenem koridorju Zg. Bistrica- Kovača vas - Ritoznoj), vendar se lahko zaradi ostalih 
značilnosti prostora v naslednjih fazah načrtovanja izkaže kot neprimerno za umestitev vetrnih 
elektrarn; 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- posebno pozornost pri podrobnejšem umeščanju vetrnic se nameni ohranjanju gručastih 

zaselkov na čistinah in razgledanosti prostora; 
- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 

območja: Kočno pri Polskavi – grad Gromberk (EŠD 6911) in ostalih. Prav tako naj se ohranja 
značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine; 

          -  
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7 Slivniško 

Pohorje 
 
(nadaljevanje) 

  - posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
- poseg naj se ne načrtuje v habitat nepravega sršaja (Asplenium adulterinum), izvede naj se 

kartiranje JZ dela znotraj potencialnega območja in rezultate upošteva pri načrtovanju ; 
- ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega; 
- v rastišče zavarovanih območij narave in naravne vrednote Janžetova lipa (evid.št. 6176) naj 

se ne posega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, 
št. 27/87 ). 

            

8 Velika gora  8 - 
28 

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

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

SCI: Kočevsko (ID.št. SI5000263) in območja Natura 2000 SPA: 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: 
- upošteva naj se drobno členjeno kulturno krajino; 
- 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; 

- 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; 
- 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. opraviti raziskave na celotnem območju in 

ovrednotiti vpliv nanje;  
- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 

stojišč vetrnic). 

          -  

9 Novokrajski 
vrhi 

4 - 
14 

7 - razgiban in deloma vrtačast ter slabo dostopen in redko poseljen svet; 
 
- sorazmerno majhno območje na meji s Hrvaško, omejeno z območjem Natura 2000 SCI: 

Zabiče (ID.št. SI5000222) in območjem Natura 2000 SPA: Reka - dolina (ID.št. SI5000003) na 
severu in vzhodu; 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- ohranja naj se funkcionalna območja naselij; 
- posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij kulturne dediščine znotraj potencialnega 

območja: Zabiče – Grad Gotnik (EŠD 8466), Fabci – vas (EŠD 27673), Sušak – vas (EŠD 
27742), Sušak – cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3726) in ostalih območij kulturne dediščine. 
Prav tako naj se ohranja značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne 
dediščine; 

          -  
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9 Novokrajski 

vrhi 
 
(nadaljevanje) 

  - posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000: SCI 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:  SPA Reka – dolina in SCI Reka, ki sta v širšem 

območju, 
- območje je znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame, preprečiti je treba 

onesnaženje podzemnih jamskih sistemov; 
- preveri se čezmejni vpliv. 

            

10 Hrpelje - 
Slope 

2 -
10 

5 - manjše območje slabše dostopnega vrtačastega sveta z razgibanim zaledjema na 
severovzhodu; 

- območje se izogne zaokroženim poselitvenim območjem Kozina – Hrpelje in Rodik – Slope, 
vendar lahko bližina vpliva na dokončno sprejemljivost območja; 

 
- območje na jugu in severozahodu obdaja območje Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), 

območje Natura 2000 SPA - dodatki: 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; 
 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni odprtosti prostora napram 

poselitvenim območjem; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- ohranja naj se značilne poglede na območja in objekte zavarovane kulturne dediščine; 
- 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; 
- razišče 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 

stojišč vetrnic). 

 -          -  

11 Senožeška 
brda - 
Vremščica - 
Čebulovica 
- Selivec 

86 - 
232 

58 - 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, značilne so 
strnjene gručaste vasi; 

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

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

SPA: Kras (ID.št. SI5000023) in območje Natura 2000 SPA – dodatki: Kras (ID.št. 
SI5000023), na vzhodu je izločeno območje Natura 2000 SCI: Slavinski Ravnik (ID.št. 
SI3000197) 

3/57 VE Dolenja 
vas (36 VE) 

AAE, d.o.o. 
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 80 Park vetrnih 
elektrarn 
Dolenja vas, 
36 x 2,5 MW 

zasnova - lokacija ni skladna z izhodišči, 
sovpada z območjem Natura 2000 
SPA - dodatki: Kras (ID.št. 
SI5000023), rešitve bi bilo treba 
prilagodit glede na omejitve, ki 
veljajo za območje Natura 2000; 

- lokacija sovpada z območjem VE 
Selivec, predlagani rešitvi se 
razlikujeta. 
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PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ POTENCIALNA OBMOČJA ZA VETRNE ELEKTRARNE PODATKI IZ OSTALIH EVIDENC 

OPOMBE V ZVEZI Z LOKACIJAMI IZ REGISTRA IN 
OSTALIH EVIDENC 
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Skladnost s potencialnim 
območjem oz. izhodišči za 
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4/72 VE Selivec 

(63 VE), 
VE 
Vremščica 
(26 VE) 

Acciona 
Energija 
SLV d.o.o., 
E3 d.o.o. 
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 133,5 VE Selivec, 63 
x 1,5 MW, 
VE Vremščica, 
26 x 1,5 MW 

zasnova, v 
postopku 
priprave 
OPN 

- lokacija VE Selivec v večjem delu 
ni skladna z izhodišči, v območje 
Natura 2000 SPA – dodatki: Kras 
(ID.št. SI5000023) posega na 
območju Griškega polja in 
vzhodnem delu Selivca 

- na delu grebena Čebulovice in 
zahodnem delu Selivca je lokacija 
skladna, izkorišča pas izven 
območij Natura 2000 SCI: Kras 
(ID.št. SI5000267), Natura 2000 
SPA: Kras (ID.št. SI5000023) in 
Natura 2000 SPA – dodatki: Kras 
(ID.št. SI5000023), ostaja pa v 
1000 m vplivnem območju. 

 
- lokacija VE Vremščica ni skladna 

z izhodišči zaradi posega v 
območja Natura 2000 SCI: Kras 
(ID.št. SI5000267), Natura 2000 
SPA: Kras (ID.št. SI5000023) in 
Natura 2000 SPA – dodatki: Kras 
(ID.št. SI5000023), skladna je le na 
delu območja Gabrka  

- lokacija VE Selivec deloma 
sovpada z lokacijo VE Dolenja vas, 
predlagani rešitvi se razlikujeta 

- potrebno bi bilo opraviti 
optimizacijo predlaganih rešitev na 
obeh lokacijah, uskladitev z 
ostalimi pobudami ter podrobnejšo 
preveritev okoljske sprejemljivosti. 

11 Senožeška 
brda - 
Vremščica - 
Čebulovica 
– Selivec 
 
(nadaljevanje) 

  - greben Vremščice je izločen iz območja (območje Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), 
območje Natura 2000 SPA: Kras (ID.št. SI5000023) in območje Natura 2000 SPA – dodatki: 
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 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), 
območje Nature 2000 SPA: Kras (ID.št. SI5000023)); 

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

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- posebno pozornost je potrebno pri umeščanju nameniti razglednim golim višje ležečim 

območjem ter območjem gručastih vasi; 
- pri podrobnejšem umeščanju na območju Senožeških Brd je treba upoštevati območja 

kulturne dediščine znotraj potencialnega območja, predvsem: Dolenja vas pri Senožečah – 
arheološko območje Koskladnik (EŠD 7268), Dolenja vas pri Senožečah – gradišče Šmarnik 
(EŠD 7269), Dolenja vas pri Senožečah – gradišče Hribi (EŠD 7267), Potoče pri Senožečah – 
gradišče Bandera (EŠD 105), Potoče pri Senožečah – gradišče sv. Jurij (EŠD 7304), Razdrto 
– arheološko najdišče Goli vrh (EŠD 13047), Senožeče - drevored ob cesti Razdrto – 
Senožeče (EŠD 7983) in Laže – gradišče Ajdovc (EŠD 7292) in ostala območja kulturne 
dediščine. Prav tako naj se ohranja značilne poglede na območja in objekte 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 potrebno upoštevati območja Natura 2000 

SCI: Kras (ID.št. SI5000267), Natura 2000 SPA: Kras (ID.št. SI5000023) in Natura 2000 SPA 
– dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) znotraj potencialnega območja; 

- posege na območju Natura 200 SCI: Vrhe nad Rašo (ID.št. SI5000229) in območju Natura 
200 SCI: 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 min. v radiu 1000m; 

- 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; 

- razišče naj se vpliv na kačarja in sršenarja ter tudi na veliko uharico in belo štorkljo. V ta 
namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; 

- 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); 

 
- 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. 

5/91 Senožeška 
brda (50 VE) 

VEPA 
d.o.o . 
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 125 Park vetrnih 
elektrarn 
Senožeška 
Brda, 50 x 2,5 
MW 

zasnova - lokacija je skladna z izhodišči 
- lokacije posameznih vetrnic, ki 

posegajo v območja kulturne 
dediščine, je treba prilagoditi. 
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12 Grgar - 

Trnovo 
6 - 
20 

10 - 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; 
 
- iz območja je izvzeto osrednje območje življenjskega območja velikih zveri (ID.št. 414), kar se 

lahko v nadaljnjih preveritvah izkaže kot omejitev in območje Natura SPA: 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. 
 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni odprtosti prostora napram 

poselitvenim območjem; 
- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- posege naj se načrtuje izven 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; 
- 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; 
- 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; 
- izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 

stojišč vetrnic). 

          -  

13 Banjšice - 
Lokovec 

12 - 
42 

14 - razgibano vrtačasto in zakraselo površje; 
 
- 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 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območje Natura 2000 SCI: 
Banjščice - travišča (ID.št. SI3000034); 

 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- pri umeščanju vetrnih elektrarn je potrebno posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 

območja razpršene poselitve območja Lokovec; 
- posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in zavarovano območje Banjšice, 

Brezno na Vodicah. 
- pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave je potrebno 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 
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). 

          -  

14 Avče 12,5 0,2 - izkorišča območje ČHE Avče 
- uravnava na pobočju, obdana z gozdom; 
 
- na območju se ne nahajajo zavarovana območja kulturne in narave. Na vzhodu se nahaja 

območje varstva vodnih virov 2 stopnje, vendar območje vanj ne posega. 
 
Pri nadaljnjih fazah načrtovanja naj se upošteva naslednje usmeritve: 
- upošteva naj vidne značilnosti območja, predvsem iz smeri Kanalskega vrha. 

 ČHE Avče SENG 
d.o.o. 

     12,5 5 x 2,5 MW zasnova - lokacija je skladna z izhodišči, 
okoljsko ni problematična 

- lokacija se nahaja izven območja 
hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad 
tlemi, vendar preliminarne meritve 
hitrosti vetra izkazujejo ustreznost 
lokacije. 
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5.2 Pregled lokacij vetrnih elektrarn z zaključenim postopkom umeščanja v prostor 
 
 PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ OPOMBE 
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Tip Pe - 
el. 
moč 
(MW) 

Objekt Faza prostorske umestitve 

 
1 1/16 VE Volovja 

Reber (33 VE) 
Elektro 
Primorska 
d.d. 
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 ED 28,05 47x850 kW (33 
x 850 kW) 
vetrne 
elektrarne, 110 
kV priključni 
daljnovod 

sprejet občinski lokacijski načrt, 
izdano okoljevarstveno dovoljenje 

2 2/24 VE Dolenja 
vas (pilotna 
VE) 

AAE, d.o.o. 
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1-
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 ED 1,5 Vetrna 
elektrarna 
Dolenja vas, 1,5 
MW - testna VE 

v gradnji 

 



AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, november 2010, dopolnjeno februar 2011 17 

5.3 Pregled lokacij iz Registra energetskih dovoljenj in evidentiranih lokacij izven potencialnih območij za vetrne elektrarne 
 

PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ  PODATKI IZ OSTALIH EVIDENC OPOMBE 
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Skladnost s potencialnim območjem oz. izhodišči za umestitev vetrnih elektrarn 

 
3  VE Dolge 

njive 
Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     22,5 9 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno določena; 
- širše območje lokacije sovpada s širšem območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. 

SI5000024) in širšem območjem Natura 2000 SCI: 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. 

4  VE Zvoh      2,5 1 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

5  VE Krvavec 

Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     12,5 5 x 2,5 MW preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno določena; 
- 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; 
- delno sovpadanje s širšim območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024) in širšim 

območjem Natura 2000 SCI: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264); 
- lokaciji nista skladni z izhodišči, vendar se lahko na ravni podrobnejše preveritve in presoje izkažeta za sprejemljivi. 

6  VE Križišče Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

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

- lokacija iz evidence ni točno določena; 
- jugozahodni greben se nahaja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi; 
- severozahodni del strma in slabo dostopna območja; 
- znotraj dela območja Natura 2000 SCI: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264); 
- 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 lokacije je umestitev v že degradiran prostor smučišč in izkoriščanje infrastrukture; 
- lokacije se nahajajo na robu območja hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi, vendar je treba upoštevati odstopanja modela od realnih 

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

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

7  VE Velika 
Planina 

Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     30 - 
60 

12 - 15 x 2,5 
MW 

preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno določena; 
- širše območje lokacije sovpada z območjem kulturne dediščine: Velika planina – arheološko najdišče (EŠD 450018), širšem območjem 

Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (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;  

- območje z velikim simbolnim pomenom; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

8  VE Menina 
planina 

Elektro 
Gorenjska 
d.d. 

     50 -
125 

20 - 50 x 2,5 
MW 

preliminarna 
preveritev 

- lokacija iz evidence ni točno določena; 
- lokacija se nahaja se v osrednjem delu območje Natura 2000 SCI: 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. 
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PODATKI IZ REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ  PODATKI IZ OSTALIH EVIDENC OPOMBE 
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(MW) 
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Skladnost s potencialnim območjem oz. izhodišči za umestitev vetrnih elektrarn 

 
9  Rogla Petrol d.d.      / / preliminarna 

preveritev, 
potekajo 
meritve vetra 

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

10  VE Tabor E3 d.o.o.      60 30 x 2MW podana 
pobuda  

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA – dodatki: Snežnik – Pivka (ID.št. SI50000002); 
- del območja se nahaja znotraj najožjega območja varstva vodnih virov na občinskem nivoju 
- 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; 
- severni del lokacije (18 vetrnic) je izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

11  VE Golič E3 d.o.o.      120 60 x 2MW zasnova - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) in v 
območju botanične in zoološke naravne vrednote: golič – Lipnik – Kavčič – travišča (evid.št. 4815); 

- lokacija ni skladna z izhodišči. 
12  VE Slavnik E3 d.o.o.      / / zasnova - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023), del 

v območju geomorfološke, botanične in ekosistemske naravne vrednote Slavnik (evid.št. 286) in območju naravnega spomenika Slavnik – 
vrh in pobočja; 

- lokacija ni skladna z izhodišči. 
13  VE Kokoš E3 d.o.o.      17 20 x 0,85MW zasnova - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023), del 

v območju kulturne dediščine: Vrhpolje pri Kozini – gradišče Veliko Gradišče (EŠD 850); 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

14  VE Bate E3 d.o.o.      / / zasnova, 
obratuje 
mala VE - 
15kW 

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju Natura 2000 SCI: 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 ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija sovpada z lokacijo VE; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 

15 6/99 VE Sleme na 
Banjški 
planoti (6 VE) 

Pirih Jožko, 
Grgar 165 j, 
5251 Grgar 
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Banjški planoti 

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

- del območja izven območja hitrosti vetra ≥ 4,5m/s 50 m nad tlemi; 
- lokacija ni skladna z izhodišči. 
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6 Analiza potenciala vetrne energije 
 

6.1 Hitrost vetra in pokritost vetrovno primernih 
območij 

 
Potencial vetrne energije (VE) je ocenjen na vetrovno primernih 
območjih s povprečno hitrostjo vetra nad izbrano vrednostjo 4,5 
m/s na višini 50 m. V nadaljnjo analizo so vključene 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 modela hitrosti vetra, so predvidoma v vetrnih poljih moči 
pod 10 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 
področju4. Upoštevaje dejstvo, da je razvoj vetrnih elektrarn na 
kopnem, usmerjen v velikosti vetrnih elektrarn od 1,5 MWe do 3 
MWe, je bila za oceno potenciala vetra za proizvodnjo električne 
energije do leta 2030 izbrana referenčna velikost kopenske vetrne 
elektrarne moči 2 MWe5 s premerom rotorja 80 m in višino osi 
rotorja 80 m. 
 
Kot vzorčna vetrna elektrarna te velikosti je bila izbrana tipična 
vetrnica, ki ima sledeč letni profil hitrosti vetra/električne moči in 
proizvedene električne energije: 
 

                                                 
 
4 V Evropi je leta 2007 znašala povprečna inštalirana moč vetrnih elektrarn 1,7 
MWe (The Economics of Wind Energy, European Wind Energy Association, 
marec 2009) v Združenih državah Amerike leta 2009 pa 1,74 MWe (2009 Wind 
Technologies Market Report, U.S. Department of Energy, avgust 2010). V 
dvajsetih letih se je velikost vetrnih elektrarn povečala za faktor 100. Ta razvoj je 
trenutno nekoliko upočasnjen. Tako se pričakuje, da bodo leta 2020 na trgu 
vetrne elektrarne z električno močjo med 10 MWe in 20 MWe ter premerom 
rotorja od 250 m do 300 m (Wind Energy – The Facts, European Wind Energy 
Association, marec 2009).  
 
5 Europe's onshore and offshore wind energy potential, European Environmental 
Agency Technical report No 6/2009 

 
Hitrost vetra Električna moč Proizvedena električna energija 

[m/s] [kW] [MWh] 
0 - 2 0,0  

3 0,0 517,1 
4 56,0 1.525,8 
5 165,0 3.012,6 
6 339,0 4.719,1 
7 570,0 6.401,9 
8 863,0 7.925,7 
9 1.215,0 9.243,3 
10 1.606,0 10.350,9 
11 1.878,0 11.258,1 
12 1.974,0 11.974,6 
13 1.995,0 12.509,5 
14 2.000,0 12.873,9 
15 2.000,0 13.082,3 
16 2.000,0  
17 2.000,0  
18 2.000,0  

19 - 30 2.000,0  
 
Iz profila hitrosti vetra/moči in energije sledi, da so za proizvodnjo 
električne energije potrebne hitrosti vetra nad 3 m/s. V praksi je 
ocenjeno6, 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)7 ekonomsko neupravičena. 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 %8. 
 
Za Slovenijo so za celo površino države na razpolago z modelom 
ocenjene vrednosti hitrosti vetra9 na višinah 10 in 50 m, ki so 
primerne za oceno potencial VE v državi. Modelske ocene hitrosti 
vetra pa ne zadostujejo za natančno oceno ekonomske 
upravičenosti posamičnih projektov postavitve vetrnih elektrarn - 
pri presoji projektov je potrebno upoštevati izmerjene hitrosti vetra 
na lokacijah. Ocene zmogljivosti na posameznem območju 
predstavljajo le okvirne vrednosti. 
 

                                                 
 
6 RETScreen International, Wind Energy Project Model ( www.retscreen.net ) 
 
7 20% Wind Energy by 2030, U.S. Department of Energy, julij 2008 
 
8 Eastern Wind Integration and Transmission Study, The National Renewable 
Energy Laboratory, januar 2010 
 
9 Vetrovnost v Sloveniji, Rakovec J., Žagar M., Bertalanič R., Cedilnik J., Gregorič 
G., Skok G., Žagar N., Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2009 

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 vetra10, 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 potenciala5. Kot modelna hitrost vetra, ki empirično 
določa možnost izrabe vetrne energije 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 vetrne energije v Sloveniji je pri povprečni letni hitrosti 
vetra 4,5 m/s na višini 50 m za posamezno vetrno elektrarno 
ocenjena letna proizvodnja električne energije ene vetrnice med 
2,5 GWh in 2,7 GWh (odvisno od faktorjev izgub). 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 vetrne 
energije v Sloveniji je kot zgornja meja za oceno potenciala 
opredeljena povprečna letna hitrost vetra 5,5 m/s na 50 m. Pri tej 
hitrosti vetra znaša ocenjena letna proizvodnja električne energije 
ene vetrnice med 4,2 GWh in 4,4 GWh, letno število obratovalnih 
ur pri polni obremenitvi (nazivni moči) vetrnice pa med 2.100 ur in 
2.200 ur11.  
 
Območja, ki so bila izbrana kot potencialno ustrezna glede na 
varstvene kriterije, imajo določene okoljske, geografske in 
geološke lastnosti, ki 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 tako predstavlja: 
- med 10 % (manjša pokritost) in 20 % (večja pokritost) celotne 

površine vetrnega območja za izrazito hribovita in težko 
dostopna območja ter 

- med 20 % (manjša pokritost) in 40 % (večja pokritost) celotne 
površine vetrnega območja za travnata in lažje dostopna 
območja.  

 
V modelu ocene potenciala vetrne energije 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 
                                                 
 
10 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) 
 
11 Ekonomska konkurenčnost vetrne energije v Evropi5 je ocenjena pri 1.600 
ur/leto pri polni obremenitvi modelske vetrnice. 
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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. 
 
 

6.2 Parametri modela ocene potenciala vetrne 
energije 

 
Za oceno potenciala vetrne energije za proizvodnjo električne 
energije je bil uporabljen RETScreen Wind Energy Project 
Model, 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: 
 

Povprečna letna hitrost vetra  m/s 4,5 / 5,5 
Hitrost vetra na  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 2.000 
Število vetrnic v vetrnem polju   n 
Nazivna električna moč vetrnega polja kW 2.000,0 x n 
Višina osi rotorja  m 95,0 
Premer rotorja  m 90 
Vplivno področje vetrnice m² 6.362 
Profil moči/energije  standarden 
Faktor terenaa  2,0 
Izgube v vetrnem poljub % 3 ali 5 
Izgube na elisic % 2,0 
Ostale izgubed % 2,0 
Razpoložljivoste % 98,0 
   
a Faktor hrapavosti terena: 0,1 do 0,4 
b Izgube v polju zaradi medsebojnega vpliva vetrnic: 0 do 20 %, za polja do 10 enot pod 5 %  
c Izgube na elisi zaradi umazanije in ledu: 1 do 10% 
d Ostale izgube zaradi vzdrževanja, izpadov, prenosa ipd.: 2 do 6 % 
e Razpoložljivost: za enote v normalnih delovnih razmerah do 98 % 

 
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 polju5. 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 izbranega modela vetrne elektrarne (dRot=90m) 
in ob povprečnih korekcijskih faktorjih kA,x 9 in kA,y 4,5 enako 
0,33 km2. Taka konfiguracija omogoča postavitev treh vetrnih 
elektrarn na km2. Pri oceni evropskega vetrnega potenciala na 
kopnem5. je bila uporabljena večja gostota vetrnih elektrarn v polju 
in sicer postavitev petih enot velikosti 2 MW na km2. Za vsa 
potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn je zato 
modelirana izraba vetrne energije pri nižji in višji gostoti elektrarn v 
vetrnem polju 3 in 5 vetrnic/km2. Zaradi izbrane nizke gostote 
postavitve vetrnic v vetrnih poljih je v modelu izbran faktor izgub v 
polju le 3 % za polja do 12 enot ter 5 % za večja polja. V primeru 
postavitve posamezne vetrne elektrarne je faktor izgub v polju 
enak 0.  
 
 

6.3 Rezultati analize potenciala vetrne energije  
 
V modelu je bilo analiziranih 14 potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn, ki so ustrezala izbranim varstvenim kriterijem. 
 
Preglednica 1 prikazuje ocenjeno kapaciteto moči pri gostoti treh 
vetrnih elektrarn na km2 v vetrnem polju ter ocenjeni potencial 
vetrne energije pri povprečni hitrosti 4,5 in 5,5 m/s, preglednica 2 
pa ocenjeno kapaciteto moči pri gostoti petih vetrnih elektrarn na 
km2 v vetrnem polju ter potencial vetrne energije pri povprečni 
hitrosti 4,5 in 5,5 m/s.  
 
Za območja, ki jih z modelsko oceno hitrosti vetra ne 
identificiramo, je bil potreben drugačen pristpop (tak primer je med 
načrtovanimi projketi le VE Avče). Potencial je ocenjen na ožjem 
območju načrtovanega projekta, parametri gostote in pokritosti so 
izračunani na to območje. 
 
Velik razpon med najnižjo in najvišjo oceno vetrnega potenciala v 
državi, ki ju prikazujeta preglednica 1 in 2, 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 nizki gostoti vetrnih elektrarn (3 
vetrnice/km2) ter le 10% pokritosti tega območja (minimalno število 
enot na izrazito hribovitih območjih) instalirana kapaciteta tudi 4 
krat manjša kot v primeru srednje gostote (5 vetrnic/km2) in 20 % 
pokritosti območja z vetrnim poljem (travnata in lažje dostopna 
območja). Razpon povprečne hitrosti vetra med 4,5 in 5,5 m/s na 
posameznem vetrnem polju pa se izraža tudi v 1,6 krat večji ali 
manjši proizvodnji električne energije. 

 
V trenutni shemi podpor električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije12, je v metodologiji določanja referenčnih 
stroškov za proizvodnjo električne energije iz vetra13 upoštevano 
1.800 obratovalnih ur pri nazivni obremenitvi letno, kar zagotavlja 
ekonomsko upravičenost vetrnega polja, ki je vključeno v shemo 
podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Tako je referenčna vrednost 1.800 obratovalnih ur pri nazivni 
obremenitvi letno uporabljena tudi pri določanju proizvodnje 
električne energije iz vetrnih elektrarn v Akcijskem načrtu za 
obnovljive vire energije za obdobje 2010 in 2020 (AN OVE), ki je 
bil sprejet 8. Julija 2010 na podlagi Direktive 2009/28/ES z dne 23. 
aprila 2009. Vrednost 1.800 ur je v intervalu med 4,5 in 5,5 m/s na 
posameznem vetrnem polju in realno popisuje pričakovano 
proizvodnjo glede na instalirano zmogljivost. Glede na ekonomsko 
upravičenost je majhna verjetnost izgradnje vetrnih polj s slabšimi 
obratovalnim pogoji, veliko boljši obratovalni pogoji na teh 
območjih ne bodo doseženi. 
 
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 na eni strani 
določata nizka gostota postavitev vetrnih elektrarn (3 vetrnice/km2) 
in spodnja vrednost upoštevane pokritosti potencialnega področja 
(kapaciteta pri manjši pokritosti področja) ter na drugi strani 
srednja gostota postavitev vetrnih elektrarn (5 vetrnic/km2) in večja 
pokritost potencialnega področja (kapaciteta pri večji pokritosti 
področja). Proizvodnja električne energije je v tem primeru 
določena z upoštevanjem referenčnih 1.800 obratovalnih ur letno 
pri nazivni obremenitvi. Rezultate prikazuje preglednica 3. 
 
Vpliv izbire posameznega faktorja na oceno potenciala vetrne 
energije v Sloveniji prikazuje preglednica 4, v kateri je povzet 
skupni ocenjeni potencial vetrne energije za vsa potencialna 
področja.  
 
Na analiziranih potencialnih območjih so ocenjene skupne 
zmogljivosti v območju med 242 MW in 768 MW električne moči 
vetrnic ter letna proizvodnja električne energije med 0,436 TWh in 
1,382 TWh. 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 vetrne energije, ki bi razpon nadalje 
raziskale in zožile bodo potrebne natančnejše analize in meritve 
hitrosti vetra ter raziskave tehnične izvedljivosti na posameznem 
območju. 
 

                                                 
 
12 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, 
UL RS, št. 37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010 
 
13 Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, (Sklep MG - št. 360-81/2009-1) 
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Preglednica 1: Ocenjeni14 potencial vetrne energije pri hitrosti 4,5 in 5,5 m/s ter gostoti 3 vetrne elektrarne na km2 
upoštevane pokritosti potencialnega območja 
 

Povprečna hitrost vetra 
4,5 m/s 

Povprečna hitrost vetra 
5,5 m/s 

Št. Območje 

 
 

Kapaciteta 
pri manjši 
pokritosti 

 
[MW] 

 
 

Kapaciteta 
pri večji 

pokritosti  
 

[MW] 

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] 

 
 

Koeficient 
izgub 

 
manjša / 

večja 

 
 

Velikost 
vetrnega 
območja

 
[km2] 

 
Št. enot 

pri manjši 
pokritosti

 

 
Št. enot 
pri večji. 
pokritosti

 

 
 

Upoštevana 
pokritost 
območja 

 
manjša / 

večja 

1 Porezen 20 42 26.069 53.615 42.705 87.832 0,91 
0,89 35 10 21 10% 

20% 

2 Rogatec - Črnivec - 
Ojstri vrh 24 50 31.282 63.828 51.247 104.562 0,91 

0,89 21 12 25 20% 
40% 

3 Špitalič - Trojane - 
Motnik 28 58 36.496 74.040 59.788 121.292 0,91 

0,89 49 14 29 10% 
20% 

4 Knezdol -Mrzlica 22 44 28.676 56.169 46.976 92.015 0,91 
0,89 25 11 22 15% 

30% 

5 Golte 2 4 2.687 5.375 4.403 8.805 0,94 
0,94 9 1 2 5% 

10% 

6 Črni vrh - Zaloška 
planina  16 32 20.855 40.850 34.164 66.920 0,91 

0,89 18 8 16 15% 
30% 

7 Slivniško Pohorje 6 12 7.821 15.641 12.812 25.623 0,91 
0,91 10 3 6 10% 

20% 

8 Velika gora  8 16 10.427 20.855 17.082 34.164 0,91 
0,91 14 4 8 10% 

20% 

9 Novokrajski vrhi 4 8 5.375 10.427 8.805 17.082 0,94 
0,91 7 2 4 10% 

20% 

10 Hrpelje - Slope 2 6 2.687 7.821 4.403 12.812 0,94 
0,91 5 1 3 10% 

20% 

11 
Senožeška brda - 
Vremščica - 
Čebulovica - Selivec 

86 140 109.784 178.718 179.847 292.774 0,89 
0,89 58 43 70 25% 

40% 

12 Grgar - Trnovo 6 12 7.821 15.641 12.812 25.623 0,91 
0,91 10 3 6 10% 

20% 

13 Banjšice - Lokovec 12 24 15.641 30.637 25.623 50.190 0,91 
0,89 14 6 12 15% 

30% 

14 Avče 6 14 7.821 18.242 12.812 29.894 0,91 
0,91  3 7 15 

 SKUPAJ 242 462 313.442 591.867 513.478 969.590      

 

                                                 
 
14 Ocena proizvodnje električne energije vetrnega polja na območju primernem za postavitev vetrnic glede na razpoložljive podatke o območju. 
15 Ocena znotraj ožjega območja načrtovanega projekta.  
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Preglednica 2: Ocenjeni potencial vetrne energije pri hitrosti 4,5 in 5,5 m/s ter gostoti 5 vetrnih elektrarn na km2 
upoštevane pokritosti potencialnega območja 
 

Povprečna hitrost vetra 
4,5 m/s 

Povprečna hitrost vetra 
5,5 m/s 

Št. Območje 

 
Kapaciteta 
pri manjši 
pokritosti 

 
[MW] 

 
Kapaciteta 

pri večji 
pokritosti  

 
[MW] 

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] 

 
Koeficient 

izgub 
 

manjša / 
večja 

 
Velikost 
vetrnega 
območja

 
[km2] 

Št. enot 
pri manjši 
pokritosti

 

Št. enot 
pri večji. 
pokritosti

 

 
 

Upoštevana 
pokritost 
območja 

 
manjša / 

večja 

1 Porezen 34 70 43.403 89.359 71.102 146.387 0,89 
0,89 35 17 35 10% 

20% 

2 Rogatec - Črnivec - 
Ojstri vrh 42 84 53.615 107.231 87.832 175.665 0,89 

0,89 21 21 42 20% 
40% 

3 Špitalič - Trojane - 
Motnik 48 98 61.275 125.103 100.380 204.942 0,89 

0,89 49 24 49 10% 
20% 

4 Knezdol -Mrzlica 36 74 45.956 94.465 75.285 154.752 0,89 
0,89 25 18 37 15% 

30% 

5 Golte 4 8 5.214 10.427 8.541 17.082 0,91 
0,91 9 2 4 5% 

10% 

6 Črni vrh - Zaloška 
planina  26 54 33.191 68.934 54.372 112.927 0,89 

0,89 18 13 27 15% 
30% 

7 Slivniško Pohorje 10 20 13.034 26.069 21.353 42.705 0,91 
0,91 10 5 10 10% 

20% 

8 Velika gora  14 28 18.248 35.744 29.894 58.555 0,91 
0,89 14 7 14 10% 

20% 

9 Novokrajski vrhi 6 14 7.821 18.248 12.812 29.894 0,91 
0,91 7 3 7 10% 

20% 

10 Hrpelje - Slope 4 10 5.214 13.034 8.541 21.353 0,91 
0,91 5 2 5 10% 

20% 

11 
Senožeška brda - 
Vremščica - 
Čebulovica - Selivec 

144 232 183.824 296.162 301.139 485.169 0,89 
0,89 58 72 116 25% 

40% 

12 Grgar - Trnovo 10 20 13.034 26.069 21.353 42.705 0,91 
0,91 10 5 10 10% 

20% 

13 Banjšice - Lokovec 20 42 26.069 53.615 42.705 87.832 0,91 
0,89 14 10 21 15% 

30% 

14 Avče 6 14 7.821 18.242 12.812 29.894 0,91 
0,91  3 7 16 

 SKUPAJ 404 768 517.719 982.709 
 848.121 1.609.863      

 

                                                 
 
16 Ocena znotraj ožjega območja načrtovanega projekta 
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Preglednica 3: Ocenjeni razpon potenciala vetrne energije pri delovanju vetrnih elektrarn 1.800 obratovalnih ur letno pri polni obremenitvi 
 

Število obratovalnih ur 1.800 h/leto 

Št. Območje 

 
 

Kapaciteta pri 
manjši pokritosti 
in manjši gostoti 

 
(3 vet./km2) 

[MW] 

 
 

Kapaciteta pri večji 
pokritosti in večji 

gostoti 
 

(5 vet./km2)  
[MW] 

Proizvodnja električne 
energije pri manjši 

pokritosti  
 

(3 vet./km2) 
[MWh] 

Proizvodnja električne 
energije pri večji 

pokritosti  
 

(5 vet./km2)  
[MWh] 

 
Velikost 
vetrnega 
območja 

 
[km2] 

 
Št. enot pri 

manjši 
pokritosti 

 
(3 vet./km2)

 
Št. enot pri 

večji 
pokritosti

 
(5 vet./km2)

 
Upoštevana 

pokritost 
izbranega 
območja 

 
manjša / 

večja 
1 Porezen 20 70 36.000 126.000 35 10 35 10% 

20% 

2 Rogatec - Črnivec - 
Ojstri vrh 24 84 43.200 151.200 21 12 42 20% 

40% 

3 Špitalič - Trojane - 
Motnik 28 98 50.400 176.400 49 14 49 10% 

20% 

4 Knezdol -Mrzlica 22 74 39.600 133.200 25 11 37 15% 
30% 

5 Golte 2 8 3.600 14.400 9 1 4 5% 
10% 

6 Črni vrh - Zaloška 
planina  16 54 28.800 97.200 18 8 27 15% 

30% 

7 Slivniško Pohorje 6 20 10.800 36.000 10 3 10 10% 
20% 

8 Velika gora  8 28 14.400 50.400 14 4 14 10% 
20% 

9 Novokrajski vrhi 4 14 7.200 25.200 7 2 7 10% 
20% 

10 Hrpelje - Slope 2 10 3.600 18.000 5 1 5 10% 
20% 

11 
Senožeška brda - 
Vremščica - 
Čebulovica - Selivec 

86 232 154.800 417.600 58 43 116 25% 
40% 

12 Grgar - Trnovo 6 20 10.800 36.000 10 3 10 10% 
20% 

13 Banjšice - Lokovec 12 42 21.600 75.600 14 6 21 15% 
30% 

14 Avče 6 14 10.800 25.200  3 7  
 SKUPAJ 242 768 435.600 

 
1.382.400 

 
    

 
Preglednica 4: Skupni ocenjeni razpon potenciala vetrne energije v Sloveniji 
 

Hitrost vetra / 
obratovalne ure Gostota vetrnega polja 

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 313.442 591.867 
5,5 m/s 3 vetrnice/km2 242 462 513.478 969.590 
4,5 m/s 517.719 982.709 
5,5 m/s 5 vetrnic/km2 404 768 848.121 1.609.863 

3 vetrnice/km2 242  435.600  1.800 h/leto 5 vetrnic/km2  768  1.382.400 
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7 Zaključek 
 
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, je moč opredeliti 14 potencialnih območij za 
postavitev vetrnih elektrarn moči nad 10 MV: 
- Porezen, 
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh, 
- Špitalič - Trojane - Motnik, 
- Knezdol -Mrzlica, 
- Golte, 
- Črni vrh - Zaloška planina, 
- Slivniško Pohorje, 
- Velika gora, 
- Novokrajski vrhi, 
- Hrpelje - Slope, 
- Senožeška brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec, 
- Grgar - Trnovo, 
- Banjšice – Lokovec, 
- Avče. 
 
Začrtano mejo 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 
lokacija znotraj posameznih območij. 
 
Potencial vetrne energije na teh območij je zaradi gornjega in ob 
različnih predpostavkah možno podati le znotraj velikega razpona. 
Skupna potencialna kapaciteta vetrnih elektrarn ob upoštevani 
pokritosti potencialnih območij ter gostoti vetrnega polja: 
- od 242 MW pri majhni pokritosti in gostoti vetrnega polja 3 

vetrnice na km2, 
- do 768 MW pri večji pokritosti in gostoti vetrnega polja 5 vetrnic 

na km2, 
 
Letna proizvodnja električne energije bi v primeru delovanja 1.800 
obratovalnih ur pri nazivni obremenitvi tako znašala: 
- od 435.600 MWh pri majhni pokritosti in gostoti vetrnega polja 3 

vetrnice na km2, 
- do 1.382.400 MWh pri večji pokritosti in gostoti vetrnega polja 5 

vetrnic na km2. 
 
Ocena obsega potencial na potencialih območjih za vetrna polja. 
Dodaten potencial vetrnih polj z močjo pod 10 MW zunaj teh 
območij v oceni potenciala ni vključen.  
 
Glede na upoštevano vrednost 1.800 obratovalnih ur pri nazivni 
obremenitvi, ki je v intervalu med 4,5 in 5,5 m/s na posameznem 

vetrnem polju in realno popisuje pričakovano proizvodnjo glede na 
instalirano zmogljivost, je letna proizvodnja električne energije iz 
vetrnih elektrarn v primeru najmanjše izkoriščenosti potencialnih 
področij v velikostnem razredu, ki ga za vetrno energijo projicira 
nacionalni energetski program v referenčnem scenariju za leto 
2030 (kapaciteta vetrnih elektrarn 235 MW ter proizvodnja 
električne energije 423.000 MWh). V okviru možnega razpona 
proizvodnje potencialna vetrna območja omogočajo intenzivno 
spodbujanje razvoja vetrne energije v obsegu, ki ga v letu 2030 
predvideva nacionalni energetski program v intenzivnem scenariju 
(kapaciteta vetrnih elektrarn 415 MW ter proizvodnja 747.000 
MWh). Projekcija v NEP vključuje proizvodnjo električne energije v 
velikih vetrnih poljih moči nad 10 MW in proizvodnjo v manjših 
vetrnih poljih z močjo pod 10 MW. 
 
V primeru intenzivnega scenarija je izkoriščenega 54% 
ocenjenega vetrnega potenciala glede na zgornjo oceno 
potenciala na analiziranih območjih. 
 
Usmeritve za nadaljnje načrtovanje 
 
Predlog potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn moči 
nad 10 MW ne izključuje postavitve elektrarn z manjšo močjo še 
kje drugje, načelno (ne brezpogojno) pa naj bi se pri umeščanju 
izogibali: 
- območjem Natura 2000 SPA, območjem, pomembnim za ptice 

(IBA) in območjem velikih zveri, zavarovanim območjem, 
- območjem z večjo gostoto kulturne dediščine, 
- izjemne krajine in krajinskim območjem s prepoznavnimi 

značilnostmi ter 
- najožjim varstvenim območjem virov pitne vode. 
 
V okviru nadaljnjega načrtovanja vetrnih elektrarn na ravni države 
oz. v okviru podrobnejšega načrtovanja znotraj posameznega 
potencialnega območja priporočamo izvedbo podrobnejše analize 
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. 
 
Ker modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za natančno 
oceno ekonomske upravičenosti posamičnih projektov postavitve 
vetrnih elektrarn, je pri nadaljnji presoji projektov treba upoštevati 
tudi izmerjene hitrosti vetra na lokacijah. 
 
Pri umeščanju je potrebno 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). Na 

zavarovanih območjih in naravnih vrednotah je potrebno 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. 
 
Posebno pozornost je treba nameniti krajinskemu oblikovanju 
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. 
 
Upoštevajoč dosedanje zaplete pri umeščanju tovrstnih objektov v 
prostor je posebno pozornost treba nameniti tudi ustreznemu 
vodenju projektov, predvsem sodelovanju z javnostmi in 
postopkom odločanja. 
 
Glede na to, da dobre prakse načrtovanja vetrnih elektrarn pri nas 
še nimamo, bi kazalo po vzoru anglosaške prakse pripraviti 
priročnik oz. smernice za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor. 
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