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GEOGRAFSKE MOŽNOSTI PROIZVODNJE VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI
Izvleček:
Na svetu se porablja vedno več energije, ki je pridobljena iz neobnovljivih virov. Njihova
količina je omejena, zato se proučuje možnost izrabe obnovljivih virov. Vetrna energija je le
eden izmed njih. Njeno izkoriščanje je odvisno od hitrosti in stalnosti vetrov ter primerne
lokacije. Proizvodnja elektrike iz energije vetra v Evropski uniji intenzivno narašča od leta
1997. Diplomsko delo se ukvarja z možnostjo proizvodnje vetrne energije v Sloveniji. Na
podlagi podatkov o hitrosti vetra in zavarovanih območjih so določene potencialne lokacije za
postavitev vetrnih elektrarn, vendar jih je malo. Razmere so najbolj ugodne na določenem
območju na Primorskem, Gorenjskem, Štajerskem in Notranjskem. Številne lokacije so
zavarovane ali pa se v njihovi okolici pojavljajo sunkoviti vetrovi, kot je burja. Navkljub
neidealnim razmeram so v naši državi v hribih in ob avtocestah postavljene številne manjše
vetrne elektrarne. Poleg tega so narejeni načrti za večje projekte, kot sta Griško polje, ki je v
izvajanju, in Volovja reber. Volovja reber je v diplomi predstavljena kot vzorčni primer
problematike uvrščanja vetrnih elektrarn v prostor.
Ključne besede: obnovljivi viri, vetrna energija, vetrna elektrarna, Slovenija, zavarovana
območja

GEOGRAPHICAL OPPORTUNITIES OF WIND ENERGY PRODUCTION IN
SLOVENIA
Abstract:
The consumption of energy produced from non-renewable sources is constantly growing.
Since non-renewable sources are limited, we have witnessed lately accelerated research into
renewable sources. Wind energy is only one of them. Its use depends on the speed and
continuity of the winds, as well as on a suitable location. The percentage of electricity
produced with the help of wind power in the European Union is rising intensively since
1997. This degree deals with the possibility of wind energy production in Slovenia. Taking
into account data on wind speed and protected areas, the few potentional locations for wind
farms were determined. The most suitable conditions are in Slovenian Littoral, Upper
Carniola, Lower Styria and Inner Carniola regions. Many locations in these areas are
protected or known for jerky winds (e.g. bora). Although the situation in our country is not
ideal, there are many small wind farms in hills and near motorways. Plans were
made for major projects like Griško polje (in progress) and Volovja reber. This degree paper
uses Volovja reber as sample case to present problems occurring with placing wind farms in
specific areas.
Key words: renewable sources, wind energy, wind power, Slovenia, protected areas

1. UVOD .................................................................................................................................... 3
1.1. Namen ............................................................................................................................. 3
1.2. Cilja ................................................................................................................................. 3
1.3. Hipotezi ........................................................................................................................... 3
1.4. Delovni postopki ............................................................................................................. 3
1.5. Metodologija ................................................................................................................... 4
2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ....................................................................................... 5
2.1. Opredelitev obnovljivih virov ......................................................................................... 5
2.2. Značilnosti uporabe obnovljivih virov v Evropski uniji in svetu .................................... 5
2.3. Zakonodajni okvir ........................................................................................................... 7
3. VETRNA ENERGIJA ......................................................................................................... 9
3.1. Osnovne značilnosti ........................................................................................................ 9
3.1.1. Opredelitev in osnove proizvodnje .......................................................................... 9
3.1.2. Zgodovina vetrnih elektrarn ..................................................................................... 9
3.1.3. Tehnološki opis vetrnih elektrarn ........................................................................... 10
3.1.4. Geografski potencial lokacij za postavitev vetrnih elektrarn ................................. 13
3.1.5. Geografske omejitve............................................................................................... 14
3.2. Razmere v Evropi .......................................................................................................... 18
3.2.1. Evropska unija ........................................................................................................ 18
3.2.2. Španija .................................................................................................................... 19
3.2.3. Nemčija .................................................................................................................. 19
3.2.4. Slovenija ................................................................................................................. 20
4. ZAKONODAJA ................................................................................................................. 22
4.1. Evropska unija ............................................................................................................... 22
4.2. Slovenija ........................................................................................................................ 23
5. GEOGRAFSKE MOŽNOSTI PROIZVODNJE VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI
.................................................................................................................................................. 24
5.1. Fizičnogeografske značilnosti ....................................................................................... 24
5.1.1. Nastanek vetrov ...................................................................................................... 24
5.1.2. Značilnosti vetrov v Sloveniji ................................................................................ 24
5.1.3. Tipi vetrov .............................................................................................................. 28
5.1.4. Meritve v Sloveniji ................................................................................................. 30
5.2. Zavarovana območja ..................................................................................................... 30
5.2.1. Zavarovana območja v Sloveniji ............................................................................ 31
1

5.2.2. Tipi zavarovanih območij v Sloveniji .................................................................... 32
6. PREDSTAVITEV PRIMERNIH IN OPTIMALNIH OBMOČIJ ZA POSTAVITEV
VETRNIH ELEKTRARN ..................................................................................................... 35
6.1. Uvod .............................................................................................................................. 35
6.2. Predstavitev lokacij ....................................................................................................... 39
6.3. Opis potencialnih lokacij ............................................................................................... 51
6.4. Primernost lokacij ......................................................................................................... 70
7. PREDSTAVITEV OBSTOJEČIH VETRNIH ELEKTRARN IN NAČRTOV ........... 77
8. GEOGRAFSKA PROBLEMATIKA VOLOVJE REBRI ............................................. 89
8.1. Opis projekta ................................................................................................................. 89
8.2. Energetski vidik............................................................................................................. 90
8.3. Vpliv vetrnih elektrarn na okolje .................................................................................. 90
8.4. Pregled postopkov na Volovji rebri .............................................................................. 93
9. ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 96
10. SUMMARY....................................................................................................................... 98
11. LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 102
12. POLJUDNI VIRI............................................................................................................ 113
13. SEZNAM SLIK .............................................................................................................. 113
14. SEZNAM PRILOG ........................................................................................................ 115

2

1. UVOD
Ljudje večino potreb po energiji pokrijejo s proizvodnjo iz neobnovljivih virov. Trendi
kažejo, da jih bo v prihodnosti potrebno nadomestiti z drugimi oblikami pridobivanja
energije, saj njihova količina upada. Strokovnjaki proučujejo možnost izrabe obnovljivih
virov, kot so hidroenergija, vetrna, geotermalna, sončna in energija biomase. V zadnjem
obdobju jih uporabljajo številne države, vendar v kombinaciji z neobnovljivimi viri. Delež
energije, pridobljen iz OVE, počasi narašča, čeprav je v primerjavi s celotno proizvodnjo
majhen. Med različnimi viri sta najbolj zastopana hidroenergija in energija biomase. Druge
oblike počasi pridobivajo na pomenu. Vetrna energija je le ena izmed njih. Trenutno v
Sloveniji še ni večjih vetrnih elektrarn, a so nekatere že v gradnji ali pa so zanje pripravljeni
načrti. Manjše vetrne elektrarne so postavljene v hribih, ob primorski avtocesti ter v Vipavski
dolini. V diplomi so predstavljene geografske možnosti pridobivanja vetrne energije v
Sloveniji z vidika geografskega potenciala hitrosti vetra in geografskih omejitev.
1.1. Namen
Osnovni namen diplomskega dela je proučitev geografskega potenciala za proizvodnjo vetrne
energije v Sloveniji.
1.2. Cilja
Zastavila sem si dva cilja.
1. Ugotoviti, katere lokacije so optimalno primerne za postavitev vetrnih elektrarn ter
predstaviti vetrno energijo kot obnovljivi vir.
2. Predstaviti trende proizvodnje vetrne energije v Sloveniji ob upoštevanju geografskih
omejitev ter geografskega potenciala hitrosti vetra.
1.3. Hipotezi
Opredelila sem dve hipotezi.
1. Proizvodnja vetrne energije je v Sloveniji z vidika hitrosti vetra in zavarovanih območij
omejena.
2. V Sloveniji so geografske možnosti za proizvodnjo vetrne energije, vendar je primernih
lokacij za postavitev vetrnih elektrarn malo.
1.4. Delovni postopki
Delovni postopki, ki so bili uporabljeni pri izdelavi diplomskega dela so razdeljeni na
teoretične in praktične. Teoretični postopki obsegajo pregled obstoječe literature kot so
knjige, internetni viri, časopisni članki. Med elektronskimi viri so pomembne spletne strani
Geopedia, Eurostat, Arso in druge. Pri podatkih z interneta sem morala biti previdna, ker so s
strokovne plati lahko vprašljivi. Poleg knjig v slovenskem jeziku sem uporabila tudi tujo
literaturo. Izpostavila bi angleško knjigo, ki jo je napisal Wizelius. Literatura o vetrnih
elektrarnah se je pri nas pojavila okoli leta 1998. Takrat so postavili prvo vetrno elektrarno v
bližini doma na Kredarici. Pisni viri so začeli množično izhajati po letu 2000 oziroma 2002. V
tem obdobju so nastali načrti za Volovjo reber, ki so sprožili številne okoljevarstvene in
naravovarstvene polemike. Praktični delovni postopki zajemajo izdelavo kart, grafov, tabel in
obisk terena. Na terenu sem si v letu 2011 ogledala obstoječe vetrne elektrarne in obiskala
nekatere potencialne lokacije ter posnela fotografije. Karte in izračune oddaljenosti lokacij od
prometnic oziroma daljnovodov sem izdelala s programom Arcview. Grafe sem naredila s
programom Excel, tabele pa z wordom. Kontraste fotografij sem popravila s photoshopom.
Panorame sem sestavila v programu Microsoft Image Composite Editor.
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1.5. Metodologija
V diplomski nalogi sem uporabila funkcijski regionalno geografski model, ki je nastal iz
regionalnogeografskega (Slika 1). Ta vrsta modela proučuje geografsko okolje kot celoto, ki
jo sestavljajo naravne in antropogene sestavine. Trdi, da je regija kompleksen prostorski
sistem. Temelji na raziskavah, ki proučujejo razmerje med človekom in okoljem. Ločimo štiri
različne pristope: vzročno-posledični, snovno-energetski, regija kot okoljski sistem in regija
kot degradacijski pokrajinski sistem (Plut, 1998 in 2004).
Slika 1: Funkcijski regionalno geografski model

Avtor: Teja Drole, 2011
Funkcijski regionalno geografski model (Slika 1) opredeljuje pokrajino kot sistem, v katerem
pridobivamo vetrno energijo. Diplomsko delo je na podlagi modela razdeljeno na dva dela.
Jedro prvega sklopa diplome je vetrna energija, drugega pa potencialne lokacije in opredelitev
njihove primernosti. Na začetku prvega dela so na kratko predstavljeni obnovljivi viri
4

energije. V prvem poglavju so opisane značilnosti proizvodnje vetrne energije. Drugo govori
o zgodovini razvoja vetrnih elektrarn, tretje pa opisuje tehnološke značilnosti objektov,
geografske priložnosti in geografske omejitve pri proizvodnji vetrne energije. Geografski
potencial vetra in energetski vidik sta predstavljena v okviru geografskih priložnosti.
Geografske omejitve pri postavitvi vetrnih elektrarn v pokrajino so razdeljene na zavarovana
območja in okoljske omejitve. Znotraj zavarovanih območij so opisani učinki vetrnih turbin
na habitate in ptice ter netopirje. Okoljske omejitve zajemajo vpliv na vodne vire, pejsaž
pokrajine ter hrup. V zadnjem delu prvega sklopa so predstavljene razmere pri pridobivanju
vetrne energije v Evropski uniji ter situacija v Nemčiji, Španiji in Sloveniji. V drugem sklopu
so v prvem poglavju predstavljene in ocenjene lokacije, ki so jih navedli v novem predlogu
Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030. Poleg njih so omenjene še
tiste, ki sem jih določila na podlagi geografskih omejitev in geografskega potenciala vetra.
Drugo poglavje je sestavljeno iz opisov obstoječih objektov in načrtov zanje. Načrti za
Volovjo reber so predstavljeni posebej, saj gre za primer večjega načrtovanega posega v
Naturo 2000, ki naj bi vplival na habitate, ptice, pejsaž pokrajine in podtalnico.

2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
2.1. Opredelitev obnovljivih virov
Energijo pridobivamo iz naravnih virov. To so viri, ki so nam v določenem časovnem in
tehnološkem obdobju na voljo za uporabo (Plut, 1998). Delimo jih v tri skupine: neobnovljivi
viri, obnovljivi viri in drugo. Obnovljivi viri energije so tisti, pri katerih se energija obnavlja.
V sistemu je prisoten stalen priliv, vendar so količine omejene. Če je poraba energije večja od
vnosa, pride do izčrpavanja. Ločimo več vrst obnovljivih virov. Najbolj znani so vodna
energija, sončna energija, lesna biomasa, biogoriva, vetrna, geotermalna in energija valov
(Plut, 1998). Med njimi sta najperspektivnejša sončna in energija valov, saj bi lahko iz njiju
pridobili velike količine energije. Oviri sta draga tehnologija in nepredvidljiva ter časovno
nestabilna proizvodnja (Babuder in sod., 2009; Energy Statistics, 2011).
2.2. Značilnosti uporabe obnovljivih virov v Evropski uniji in svetu
Evropska unija večino energije pridobi iz neobnovljivih virov. Svoje potrebe pokriva z
uvozom, saj njena lastna proizvodnja ne pokrije vseh zahtev po energiji. Pričakuje se, da bo
odvisnost od uvoza v prihodnosti še večja. Po napovedih naj bi do leta 2030 uvozili 84 %
zemeljskega plina in 93 % nafte (Slovenija Doma v Evropi, 2011). V prihodnosti naj bi se
povpraševanje po energiji povečalo, ponudba pa zmanjšala. Cene fosilnih goriv naraščajo.
Glavni vzroki za ta pojav so: večje povpraševanje, dvig odvisnosti od uvoza ter
preobremenjene dobavne poti. Glede na podnebne spremembe se je Evropska unija odločila
zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Kljub temu so leta 2010 menili, da se bo količina
emisij povečala za 5 % do leta 2030 (Slovenija Doma v Evropi, 2011). V Evropski uniji so
obnovljivi viri pomembni, ker prinašajo nova delovna mesta, zagotavljajo večjo energetsko
varnost in povečujejo gospodarsko rast. V službah, ki se navezujejo nanje, je bilo v letu 2010
zaposlenih 350 000 ljudi (Slovenija Doma v Evropi, 2011). Obnovljivi viri se povezujejo s
tremi področji. To so električna energija, promet ter ogrevanje in hlajenje. Posamezne države
članice se odločijo, kako bodo razporedile uporabo obnovljive energije v posameznih
sektorjih. Osnovne prednosti pri uporabi so gospodarske koristi v daljšem časovnem obdobju,
oskrba z energijo ter pozitivni vplivi na podnebje (Slovenija Doma v Evropi, 2011). Ovire, ki
se pojavljajo pri vnosu OVE na trg, so upravne težave, dostop do omrežja, mnenje družbe,
finančni vidik, cena novih tehnologij, subvencije za fosilna goriva in dominantnost
proizvajalcev (Babuder in sod., 2009). Evropska unija v okviru podnebno-energetskega
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svežnja iz leta 2008 namerava za vključitev obnovljivih virov na tržišče nameniti 13–18
milijonov evrov, s katerimi naj bi pokrili vse stroške. Evropska komisija je 23. 1. 2008
sprejela podnebno-energetski sveženj, v katerem si je zastavila cilj, da bo leta 2020 delež
obnovljivih virov v porabi energije dosegel 20 %. V prometu naj bi bil delež biogoriv v istem
letu 10 % (Slovenija Doma v Evropi, 2011). Evropska komisija meni, da bo v primeru
izpolnjevanja ciljev podnebno-energetskega svežnja prišlo do številnih sprememb. Emisije
CO2 naj bi se zmanjšale za 600–900 milijonov ton na leto, količina fosilnih goriv pa od 200
do 300 milijonov ton na leto (Slovenija, obnovljivi viri energije, 2011). Države članice bodo
še vedno odvisne od uvoza fosilnih goriv, vendar v manjši meri. Poleg tega naj bi vložili
veliko denarja v razvoj visoke tehnologije. Delež energije iz obnovljivih virov narašča. Od
leta 1997 do leta 2008 je njena količina narasla iz 91 644 ton na 148 134 ton (Eurostat, 2011).
Največje proizvajalke so Nemčija, Francija, Švedska, Italija, Norveška in Španija.
Proizvodnja je najnižja na Cipru in v Luksemburgu (Eurostat, 2011). Evropska unija je bila
leta 2010 glede na razvoj tehnologije za uporabo obnovljivih virov vodilna na svetu. Z njimi
je lahko pokrila tretjino svojih potreb (Slovenija Doma v Evropi, 2011).
Slika 2: Deleži v proizvodnji primarne energije iz OVE v Evropski uniji

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Eurostat, 2010
Na tortnem grafikonu so predstavljeni deleži v proizvodnji primarne energije, ki je bila v letu
2010 pridobljena iz obnovljivih virov (Eurostat, 2010). Najbolj je zastopana vodna energija.
Njen delež je 60 %, kar pomeni, da predstavlja tri petine celote. Glede na podatke gre za
najpomembnejši alternativni vir (Eurostat, 2010). Na pomenu v zadnjem času pridobivata
vetrna energija in energija, pridobljena iz biomase. Prva predstavlja 21 % ali petino k celotni
proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Biomasa predstavlja le 16 % celotne vrednosti.
Najmanjši delež imata geotermalna in sončna energija. Vsaka izmed njiju k celotni
proizvodnji prispeva le 1 % (Eurostat, 2010). Njun prispevek je tako nizek zaradi drage
tehnologije in visokih vlaganj. Tehnologija proizvodnje električne energije iz sončnih
elektrarn je draga, poleg tega pa se pojavljajo težave s shranjevanjem. Odkupna cena
električne energije, ki je pridobljena s sončnimi elektrarnami je najvišja, saj niha med 269,22
evri na MWh in 477,78 evri na MWh. Pri drugih obnovljivih virih je cena nižja. Giblje se pod
225 evri za MWh (Babuder in sod., 2009, str. 25). Pri geotermalnih elektrarnah sta oviri
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visoka vlaganja v projekte ter možnosti proizvodnje, ki so v posameznih državah omejene
(Babuder in sod., 2009).
Slika 3: Deleži v proizvodnji primarne energije na svetu leta 2009
Delež obnovljivih in neobnovljivih virov v
proizvodnji primarne energije na svetu leta
2009

jedrska
energija
3%

OVE
16%

fosilna
goriva
81%

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: REN 21, 2011
Na grafikonu je predstavljena proizvodnja primarne energije na svetu iz različnih virov v letu
2009. Največ, kar 81 % so je proizvedli iz fosilnih goriv. Obnovljivi viri so s 16 % deležem
na drugem mestu. Najmanj primarne energije so pridobili iz jedrskih elektrarn, in sicer le 3 %
(REN 21, 2011, str. 17). Glede na leto 2008 se je proizvodnja primarne energije iz fosilnih
goriv povečala, medtem ko se je iz obnovljivih virov in jedrske energije znižala. V letu 2009
so iz vseh obnovljivih virov skupaj pridobili največ primarne energije iz tradicionalne
biomase, in sicer 10 %. Na drugem mestu je bila hidroenergija s 3,40 %. Ogrevanje na
biomaso, sončno in geotermalno energijo je k prej omenjeni proizvodnji prispevalo 1,50 %
delež. Vetrna energija je skupaj s sončnimi in z geotermalnimi elektrarnami dodala k skupni
proizvodnji primarne energije iz OVE le 0,70 %. Biogoriva so prispevala najmanj, in sicer
0,60 % delež primarne energije (REN 21, 2011, str. 17). Glede na podatke iz leta 2008 se je
proizvodnja energije povečala pri hidroelektrarnah in ogrevanju na biomaso ter sončni in
geotermalni energiji. Delež biogoriv in vetrne s sončno, z geotermalno in energijo biomase v
proizvodnji primarne energije je ostal enak, medtem ko se je pri tradicionalni biomasi
zmanjšal (REN 21, 2011, str. 1).
2.3. Zakonodajni okvir
Evropska unija je naklonjena obnovljivim virom energije. Z njimi se bori proti podnebnim
spremembam. Zakonodaja o obnovljivih virih energije je vzpostavljena v okviru Evropske
energetske politike in zelenih ter belih knjig. Evropska komisija je 26. 11. 1997 izdala zeleno
knjigo z naslovom Energija prihodnosti: obnovljivi viri energije. V njej so na začetku
predstavljeni vzroki za oblikovanje nove strategije ter stanje v energetiki v letu 1997
(Evropska komisija, 1997). V osrednjem delu knjige so opisane značilnosti novega akcijskega
načrta in obnovljivi viri energije ter ukrepi, s katerimi bi jih lahko uveljavili na tržišču. Poleg
tega so dodani še opisi za spremljanje in izvedbo načrtov. V zaključku so navedeni prispevki
posameznih obnovljivih virov k proizvodnji energije in cilji posameznih držav članic
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(Evropska komisija, 1997). Zelena knjiga z naslovom Energetska učinkovitost ali več narediti
z manj je izšla 22. 6. 2005 (Evropska komisija, 2005). Evropska komisija je v njej poudarila,
da se energetska učinkovitost odraža na treh nivojih: konkurenčnost ob upoštevanju
Lizbonske pogodbe, zanesljivost oskrbe z energijo ter varovanje okolja z vidika Kjotskega
protokola.V uvodnem delu so opisane ovire pri doseganju energetske učinkovitosti. Jedro
knjige predstavljajo ukrepi, ki naj bi jih uvedli v industriji, prometu ter na lokalni in
regionalni ravni. Na koncu je navedeno, da mora biti strategija odprta svetu (Evropska
komisija, 2005). Najnovejša zelena knjiga z naslovom Evropska strategija za trajnostno,
konkurenčno in varno energijo je izšla 8. 3. 2006 (Evropska komisija, 2006). Cilji v tej knjigi
so konkurenčnost, trajna oskrba z energijo in zanesljiva oskrba z energijo. Na začetku so
opredeljene značilnosti evropske strategije. V osrednjem delu so navedena prednostna
področja za izvedbo strategije ter celovit pristop boja proti podnebnim spremembam. Poleg
tega so opisani postopki za usklajevanje zunanje politike. Na koncu je seznam predlogov za
dosego trajne in varne oskrbe z energijo ter konkurenčnosti (Evropska komisija, 2006).
Evropska unija je decembra 2008 predstavila cilje na področju energije in podnebnih
sprememb do leta 2020: 20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % nižja poraba energije in
20 % energije iz obnovljivih virov v proizvodnji (Babuder in sod., 2009, str. 17). V okviru
Evropske energetske politike je Evropska unija opredelila tri osnovne strateške cilje:
bojevanje proti podnebnim spremembam, zmanjševanje občutljivosti pri uvozu nafte in plina
ter cenah ogljikovodikov in vzpostavitev konkurenčnejšega energetskega trga. Evropska
energetska politika je navedla številne predloge na naslednjih področjih: notranji energetski
trg, solidarnost med državami članicami in zanesljivost dobave nafte, plina in električne
energije, dolgoročna zavezanost k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter trgovanje z
emisijami, energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, energetska tehnologija, fosilna
goriva z nizkimi izpusti emisij, jedrska energija, mednarodna politika (Slovenija v Evropi,
2011).
Politika poskuša najti primerno ravnovesje med večjim obsegom obnovljive energije in
nižanjem stroškov proizvodnje. Pri tem upošteva štiri bistvene dejavnike: 1. višja cena
obnovljivih virov, 2. nižji stroški za obnovljive vire, a dražja naložba, 3. zanesljivejša oskrba
z energijo, 4. upad emisij toplogrednih plinov. Evropska komisija je 23. 1. 2008 sprejela
direktivo o spodbujanju energije iz obnovljivih virov. Direktiva je začela veljati leta 2010. Že
januarja 2007 so sprejeli energetski sveženj z naslovom Energija za spreminjajoči se svet, s
katerim so opredelili nove ukrepe za izvedbo energetske politike, ter ga potrdili marca 2007
na zasedanju Evropskega Sveta. Evropska komisija je januarja 2008 podala predlog o
podnebno-energetskem svežnju. Sprejeli so ga decembra istega leta. V njem sta dva predloga.
Prvi opisuje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na stanje leta
1990. Drugi predlog napoveduje povečanje deleža obnovljivih virov v proizvodnji energije na
20 % in biogoriv v prometu na 10 % do leta 2020 (Slovenija v Evropi, 2011). Na podnebnoenergetski sveženj se nanašajo številni ukrepi. Med njimi je pomembnejša direktiva o prenovi
sheme za trgovanje z emisijami. Omenjeno je zmanjševanje emisij za sektorje, ki niso
opredeljeni v evropskem sistemu trgovanja z emisijami. Vsaka država članica je pravno
zavezana k temu, da poveča delež obnovljive energije v skupni rabi. Oblikovan je bil nov
pravni okvir, ki se ukvarja z zajemanjem in s podzemnim skladiščenjem ogljika. V Evropski
uniji se trenutno porabi 8,5 % obnovljive energije. Zaradi razlik med državami članicami je
Evropska komisija predlagala nacionalne akcijske načrte, ki se navezujejo na obnovljive vire
energije (Slovenija v Evropi, 2011).
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3. VETRNA ENERGIJA
3.1. Osnovne značilnosti
3.1.1. Opredelitev in osnove proizvodnje
Sonce obseva Zemljo, pri tem pa povzroča številna temperaturna nihanja, ki vplivajo na
spremembo zračnega tlaka. Zaradi tega nastane veter. Energija vetra je eden izmed
obnovljivih virov energije, ki ga lahko uporabimo za proizvodnjo elektrike. Po ocenah
strokovnjakov gre za neomejen vir, iz katerega bi lahko proizvedli 15-krat več energije, glede
na trenutne potrebe v svetu (Babuder in sod., 2009, str. 103). Tehnološki razvoj vetrnih
elektrarn se je začel hitreje razvijati proti koncu sedemdesetih let 20. stoletja (Wizelius, 2008,
str. 1). Vzroki za pospešen razvoj so bili trije – energetska politika, razvoj tehnologije in
raziskave na področju izrabe vetrne energije. Prvi dejavnik je sprememba energetske politike,
ki je omogočila prodor obnovljivih virov na tržišče. Druga dva pomembna dejavnika sta
razvoj tehnologije in raziskave na področju izrabe vetrne energije. Na teh dveh področjih je
prišlo do precejšnjih sprememb. V današnjih časih so vetrne elektrarne precej višje kot v
preteklosti. Najvišje imajo stolp visok 110 metrov. Tudi premer rotorja je 110 metrov. Moč
farm vetrnih elektrarn se je iz nekaj kW dvignila na 10 MW in več (Wizelius, 2008, str. 3). Iz
tehnološkega vidika so kontrolni sistemi in drugi elektronski deli bolj zanesljivi ter učinkoviti
kot včasih. Bistvo proizvodnje energije iz vetra je pretvorba kinetične energije v drugo obliko.
Vodne črpalke in mlini na veter energijo vetra pretvorijo v mehansko delo, medtem ko jo
vetrne turbine spremenijo v električno energijo. Poleg tega je na ta način pridobljena energija
uporabna pri elektrolizi vode. Iz elektrolitske celice dobimo kisik in vodik v plinastem
agregatnem stanju. V gorilni celici se takrat, ko primanjkuje energije, elementa spojita in
sprostita enosmerno napetost. Inverter jo pretvori v izmenično napetost ter jo sprosti v
električno omrežje. Pri tej vrsti proizvodnje moramo upoštevati, da vetrne elektrarne v ozračje
ne spuščajo emisij. Za svoje delovanje ne potrebujejo fosilnih goriv ter ne proizvajajo
odpadkov (Vetrne elektrarne, 2011; Wizelius, 2008).
3.1.2. Zgodovina vetrnih elektrarn
Ljudje so vetrno energijo izrabljali že v obdobju antike. Moč vetra je poganjala jadra njihovih
ladij. V Wizeliusovi knjigi o vetrnih elektrarnah je predstavljeno mnenje strokovnjakov, da
naj bi se mlini na veter najprej pojavili na Kitajskem in Japonskem pred 3000 leti (Wizelius,
2008, str. 7). Prvi mlin na veter, ki se je ohranil do današnjih dni, je bil postavljen v Perziji na
meji z Afganistanom leta 947 našega štetja. Zanj je značilno, da je bil na eni strani obzidan s
steno zaradi zaščite pred vetrovi. Njegova os je bila vertikalno postavljena. V Evropi so se
mlini na veter pojavili ob koncu 12. in na začetku 13. stoletja (Wizelius, 2008, str. 7 in 8).
Glede na značilnosti konstrukcije jih ločimo na tiste v Sredozemlju in v Severni Evropi. Mlini
na veter iz Sredozemlja so imeli kamnit stolp, na katerem je bil pritrjen lesen rotor s
horizontalno osjo. Njihove lopatice so bile prekrite z blagom. Takšne vrste mlinov na Kreti
obratujejo še zdaj. Mlini iz Severne Evrope so imeli močnejši steber ter rotor z vertikalno
osjo. Njihove lopatice so bile sestavljene iz lesenih ploščic. Poleg tega so imeli avtomatični
krmilni sistem in vrtljiv zgornji del. Z vzvodom jih je bilo mogoče obračati proti vetru. Ljudje
so jih uporabljali za mletje žita, pri žaganju in črpanju vode za kmetijstvo (Wizelius, 2008).
Na vrhuncu razvoja so bili okoli leta 1500 (Wizelius, 2008, str. 10). Mlin na veter je bil v času
srednjega veka politični simbol. Ljudem je predstavljal svobodo. V 19. stoletju so mlini na
veter izgubili svoj pomen zaradi razvoja parnega stroja, vendar so ga ponovno pridobili v 20.
stoletju (Wizelius, 2008, str. 12). V 19. stoletju so se v ZDA pojavile vodne črpalke, ki jih je
poganjal veter. V uporabi so še danes. Prva vetrna turbina, ki je bila namenjena proizvodnji
elektrike, je bila postavljena leta 1892 (Wizelius, 2008, str. 12 in 15). Zgradil jo je danski
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profesor Paul la Cour. V prvi polovici 20. stoletja so izumili Darrieusov in Savoniusov rotor.
V letu 1930 so zgradili nov model vetrnih elektrarn z dvema do tremi lopaticami in
aerodinamično obliko. Namenjene so bile polnjenju akumulatorskih baterij (Wizelius, 2008,
str. 14 in 18). V letu 1940 so v Vermontu postavili vetrno elektrarno z močjo 1250 kW.
Premer njenega rotorja je bil 53 metrov, delovala pa je 1100 ur na leto. Danci so leta 1957 kot
prvi priključili 200 kW turbino na električno omrežje. Kasneje je proizvodnja vetrnih
elektrarn na Danskem postala nova veja industrije (Wizelius, 2008, str. 15).
Hiter razvoj vetrnih turbin se je začel proti koncu leta 1970. Takrat je prišlo do naftne krize,
zato je politika iskala nov vir energije (Wizelius, 2008, str. 19). Od takrat dalje se je
tehnologija vetrnih elektrarn razvijala zelo hitro. V letu 1980 so v Kaliforniji izdelovali
vetrnice z močjo 50–100 kW. Znanstveniki so spodbujali razvoj visoke tehnologije na eni in
polnilcev akumulatorskih baterij na drugi strani. Šest let kasneje je prišlo do krize zaradi
manjših podpor in slabe kakovosti vetrnih elektrarn. Od leta 1986 do 1990 sta se razvijala
nemški in severno ameriški trg. Španija je postala ena izmed vodilnih sil na področju razvoja
vetrnih elektrarn po letu 2002. Na to je vplivala njena energetska, industrijska in regionalna
politika (Wizelius, 2008, str. 22). Države, ki se v današnjih časih začenjajo uveljavljati na trgu
vetrnih elektrarn, so Indija, Kitajska in Japonska. V zadnjem obdobju so znanstveniki začeli
razmišljati, da bi postavili vetrne elektrarne na morju. Razloga sta omejen prostor na kopnem
in velika hitrost vetra na morju. Pionirji na tem področju so Danci, ki so načrte pripravili že
leta 1980, izvajati pa so jih začeli šele leta 1990. Države, ki se v današnjih časih intenzivno
ukvarjajo s proizvodnje vetrne energije, so Velika Britanija, Nizozemska in Švedska
(Wizelius, 2008, str. 27).
3.1.3. Tehnološki opis vetrnih elektrarn
Klasifikacija vetrnih turbin
Vetrne turbine ločimo glede na velikost, delovanje vetra in tip osi. Po velikosti ločimo šest
tipov vetrnih turbin: mikro, srednje velike, velike turbine, mline na veter za kmetijsko
uporabo, MW turbine in vodne črpalke. Majhne vetrne turbine imajo moč 1 kW. Njihov
steber je visok od 5 do 30 m. Uporabljajo jih na ladjah in karavanih. Mlini na veter za
kmetijsko rabo imajo moč do 50 kW. Namenjeni so kmetijam in niso priključeni na električno
omrežje. Srednje velike turbine z močjo 50–100 kW so priključene na električno omrežje.
Steber je lahko visok do 70 metrov. Megavatne turbine so postavljene na stebrih, ki se
dvigujejo 45–160 m visoko. Njihova moč se giblje na intervalu 1–2 MW. Velike turbine so
močnejše od 2 MW. Njihovi stebri so nekoliko nižji, saj so visoki 65 metrov. Vodne črpalke,
ki jih poganja veter, so namenjene črpanju vode (Wizelius, 2008, str. 24). Glede na tip osi
ločimo dve vrsti vetrnih elektrarn. Pri prvi vrsti je os turbine postavljena horizontalno, pri
drugi pa vertikalno. Vetrne elektrarne s horizontalno osjo – njihovi predhodniki so mlini na
veter. Prvotno so se vetrne turbine s horizontalno osjo uporabljale za polnjenje
akumulatorskih baterij, danes pa so priključene na električno omrežje. Zanje je značilno
vrtenje v vertikalni ravnini. Posledica tega je obračanje v smeri vetra. Os turbine je vzporedna
s tlemi. Lopatice so pritrjene na ohišje. Vrtijo se okoli navpične osi ter pravokotno na smer
vetra. Generator in prenosni mehanizem sta vgrajena na vrhu nosilnega stebra. Izkoristek je
pri vseh hitrostih vetra velik. Leta 1980 so nastali prvi načrti za vetrnico z dvema do tremi
lopaticami (Wizelius, 2008, str. 73–79; Vetrne turbine Slovenija, 2011). Danes so v uporabi
tiste s tremi lopaticami. Lahko imajo tudi samo dve, vendar so tiste s tremi pogostejše.
Lopatice so klinasto, ploščato in ukrivljeno oblikovane. Pri njih se kot spreminja glede na
jakost vetra. Pri sodobnih krilih profilirani deli lopatic segajo do točke, kjer so pritrjene na
rotor. Novost so še zavihki na koncu kril. Zaradi tega je izkoristek od 15 % do 30 % višji.
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Moč vetrne elektrarne izračunamo tako, da z 0,5 pomnožimo gostoto zraka, polmer rotorja na
kvadrat, koeficient moči, hitrost vetra na m3 in pi (Wizelius, 2008, str. 73–79; Vetrne turbine
Slovenija, 2011).
Slika 4: Vetrna turbina s horizontalno osjo

Avtor: Teja Drole, 5. 5. 2011
Majhna vetrna elektrarna, ki stoji v bližini Divače ob avtocesti v smeri proti Kopru, ima os
turbine postavljeno horizontalno. Vezana je na električno omrežje.
Vetrne elektrarne z vertikalno osjo – prednost takšne oblike je v tem, da sta generator in
menjalnik postavljena na nižji višini, zaradi česar je popravilo manj zahtevno. Poleg tega je
steber vitek in precej lažji kot pri tistih s horizontalno osjo. Gibanje vetrnih turbin poteka v
vodoravni ravnini. Delujejo neodvisno od smeri vetra (Babuder in sod., 2009; Vetrne
elektrarne, 2011; Vetrne turbine Slovenija, 2011; Wizelius, 2008). Vetrno elektrarno z
vertikalno osjo je izumil finski inženir Georg Savonious leta 1924 (Wizelius, 2008, str. 74).
Sestavljena je iz najmanj dveh lopatic. Njen izkoristek je majhen. Namenjena je polnjenju
akumulatorskih baterij. Avtomatično se zažene, če ima vsaj tri lopatice. V letu 1925 je
francoski inženir George Darrieus izumil jajčasto obliko vetrne turbine, na kateri so od dve do
štiri tanke, simetrično oblikovane lopatice. Za zagon potrebuje zunanji vir energije, saj se
sama težko požene. Njen izkoristek je precej boljši kot pri Savoniousovem tipu. Prototip z
močjo 150 kW so postavili v Kanadi (Wizelius, 2008, str. 74 in 78). Najnovejša je vetrna
turbina giromill. Sestavljena je iz dveh ali več ravnih lopatic, ki tvorijo obliko H. Bolj je
učinkovita kot Darrieusova turbina, ker je njeno razmerje hitrosti večje. Uporabna je na
lokacijah, kjer pihajo nestalni vetrovi. Takšen tip elektrarne se običajno namesti v veter.
Prednost vetrnih turbin z vertikalno osjo pred tistimi s horizontalno osjo je v tem, da jih ne
nastavljamo vetru. Njihova odpornost je večja, postavitev pa lažja, ker generator postavimo v
temelj stebra rotorja. Moč takšne turbine izračunamo tako, da med seboj pomnožimo gostoto
zraka, polmer rotorja, višino rotorja, koeficient moči in hitrost vetra na m3 (Babuder in sod.,
2009; Vetrne elektrarne, 2011; Vetrne turbine Slovenija, 2011; Wizelius, 2008).
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Slika 5: Vetrnica z vertikalno osjo

Avtor: Teja Drole, 8. 2. 2011
Vetrna elektrarna, ki se nahaja v neposredni bližini bencinske črpalke na Ravbarkomandi, ima
os turbine postavljeno vertikalno. Gre za tip turbine imenovan giromill.
Primerjava vetrnih turbin
Horizontalne vetrne turbine se težje prilagajajo smeri vetra. Pri obratovanju so hrupne.
Lopatice so nesimetrične, krmiljenje njihovega nastavnega kota pa je preprosto. Takšen tip
vetrnih elektrarn se lahko zažene avtomatično. Z vzdrževanjem je precej dela. Vertikalne
vetrne turbine se precej lažje prilagajajo smeri vetra, poleg tega je njihov nivo hrupa manjši
kot pri horizontalnih turbinah (Vetrne turbine Slovenije, 2011). Lopatice so simetrično
oblikovane, vendar je krmiljenje nastavnega kota težko. Nekatere izmed tipov vetrnih turbin z
vertikalno osjo se ne morejo zagnati same. Njihovo vzdrževanje ni zahtevno. Glede na
delovanje vetra ločimo vzgonske in uporovne vetrne turbine. Prve se gibljejo hitro, vendar je
njihov vrtilni moment majhen. Sem uvrščamo Darreiusovo in turbino s horizontalno osjo
HAWT. Uporovne se gibljejo počasneje. Njihov vrtilni moment je velik. V to kategorijo
spadajo mlini na veter, Savoniusova in Windside turbina (Vetrne turbine Slovenije, 2011).
Vetrne elektrarne ločimo glede na uporabo in vrsto. Po uporabi poznamo omrežne in
avtonomne. Omrežne so namenjene proizvodnji energije ter so priključene na električno
omrežje. Avtonomne se nanašajo na polnjenje akumulatorskih baterij. Dokaj pogosto jih
uporabljajo posamezniki. Poznamo štiri vrste vetrnih elektrarn: 1. velike z močjo od 0,6 do 5
MW, 2. vetrnice, uporabne v gospodinjstvu, katerih moč je 5–25 kW, 3. avtonomne vetrnice z
močjo od 5 do 500 kW, ki so uporabne za gorske koče, 4. polnilci baterij z močjo 0,5–5 kW
(Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., 2011, str. 24).
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Postopek postavitve
Pri gradnji vetrnih elektrarn moramo upoštevati nekaj pogojev. Najprej izberemo primerne
lokacije in izmed njih izločimo najboljše. V naslednjem koraku pregledamo vetrovne karte in
izračunamo, koliko energije bi proizvedle. Če se izkaže, da je proizvodnja vetrne energije
dovolj velika za gospodarsko izrabo, se preveri, ali je pokrajina odprta. Investitor se mora
nato prepričati, da so stanovanjske soseske oddaljene vsaj 500 m (Wizelius, 2008; str. 222).
Poleg tega ocenimo oddaljenost lokacij od cest in električnega omrežja. Sledi nakup ali najem
zemljišč. Ko so zemljišča kupljena ali v najemu, se prične proces pridobivanja gradbenega in
okoljskega dovoljenja. Kadar gre za večje projekte, je nujna presoja vplivov na okolje. V
naslednji fazi proučimo interese, saj lahko pride do navzkrižja tam, kjer so stanovanjske
soseske, vojaški objekti in telekomunikacije. Obvezno je potrebno zagotoviti varnostno
razdaljo, če se objekti slučajno porušijo. V primeru, da je lokacija v bližini letališča, se mora
gradnja vetrnih elektrarn temu prilagoditi. Zelo pomembno je, da se pri postavitvi objektov
upošteva zavarovana območja in kulturno dediščino. Šele nato se investitor odloči, ali se
gradnja vetrnih elektrarn izplača (Wizelius, 2008). Pri umeščanju objektov v pokrajino
moramo biti pozorni na njihovo razporeditev v prostoru in na vetrove. Razdalja med njimi v
smeri vetra naj obsega od pet do devet, pravokotno na smer vetra pa od tri do pet premerov
rotorja (DOPPS, 2011). Najbolj priporočljive so tiste lokacije, kjer zmerni vetrovi pihajo
redno. To so grebeni gora, ki so pravokotni na smer vetra. Posledica je večja hitrost vetra
zaradi stekanja zraka (Vrhovec, 2003). Pred začetkom gradnje mora biti poskrbljeno za cestne
povezave, saj pri delu sodeluje težka mehanizacija. Ivestitorji naj upoštevajo, da ima vsaka
vetrna elektrarna svoj dostop in utrjeno platformo. Namenjena je sestavljanju in postavitvi
avto dvigala. Temelj se naredi z miniranjem in s strojnim izkopom materiala. Včasih lahko
sega do 50 metrov globoko. Sestavni deli vetrnih elektrarn so precej težki. Na gradbišče jih
pripeljejo s posebnimi tovornjaki. Vetrnico nato sestavijo avto dvigala. Njihova višina je višja
kot pri vetrni turbini. Tovornjaki lahko na gradbišče pridejo samo po široki cesti, ki je utrjena
in teče dokaj naravnost. Ko so elektrarne zgrajene, jih povežemo z visoko napetostnim
daljnovodom in priključimo na RTP postajo, ki je postavljena v bližini (Vetrne elektrarne,
2011; Kras-Vremščica.net, 2011). Znani proizvajalci vetrnih elektrarn so Wind world, Neg
micon, Nordex, Vestas in Nordtank. Vetrne elektrarne so postavljene posamično ali v
skupinah. Farma vetrnih elektrarn je večja skupina vetrnic, ki so postavljene na določenem
območju. Glede na lokacijo ločimo vetrne elektrarne na kopnem in na morju (Vetrne
elektrarne, 2011; Wizelius, 2008). V državah se s pridobivanjem dovoljenj na regionalnem
nivoju ukvarjajo okrajne administracije. Kadar gre za večje projekte, kot so polja vetrnih
elektrarn, moramo oceniti vplive na okolje ter upoštevati pravila civilne zaščite, zavarovana
območja naravne in kulturne dediščine ter Naturo 2000 (Wizelius, 2008).
3.1.4. Geografski potencial lokacij za postavitev vetrnih elektrarn
Pri postavitvi vetrnih elektrarn na določenem območju upoštevamo geografski potencial. V
okviru geografskega potenciala sta predstavljena vetrovnost in energetski vidik. Lokacija, na
kateri naj bi stale vetrne elektrarne, mora biti dovolj dobro in dolgo prevetrena.
Vetrovnost
Pri izbiri potencialnih lokacij sta bistvena dejavnika čas pihanja vetra in njegova hitrost. Na
hitrost vetra vplivata nadmorska višina in hrapavost površja. Na primerni lokaciji izvedemo
dokaj natančne meritve vetra, saj njegova hitrost narašča z oddaljevanjem od površja. S
podatki iz meritev izračunamo, kakšna je proizvodnja vetrne energije. Investitor se nato
odloči, ali bo izpeljal projekt. Vetrne elektrarne pričnejo delovati pri hitrosti 5 m/s. To je
najnižja hitrost, pri kateri se lopatice zavrtijo in pričnejo oddajati električno energijo,
imenujemo pa jo vklopna hitrost. Pri nižjih se ne poženejo, ker je skupni upor prevelik.
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Proizvodnja je optimalna in največja pri hitrosti od 15 m/s do 25 m/s. Kadar veter piha s
hitrostjo 25 m/s ali več, se vetrne turbine ustavijo iz varnostnih razlogov. To imenujemo
izklopna hitrost (Obnovljivi viri energije, 2011; Pregled tehnologij in stroškov proizvodnje
električne energije iz OVE ter ocena potrebnih stroškov spodbujanja, 2011, str. 23; Wizelius,
2008). Rotor se takrat ustavi, krila pa zavzamejo ničelno lego glede na smer vetra. S tem se
zmanjša obremenitev stolpa. V nasprotnem primeru bi se vrtilna hitrost in vibracije povečale,
vetrna elektrarna pa bi se porušila. Pomemben dejavnik je čas pihanja vetra, saj morajo vetrne
elektrarne na leto obratovati določeno število ur, drugače jih nima smisla postavljati. Na leto
morajo opraviti minimalno 2000 obratovalnih ur, da so gospodarsko učinkovite. Električno
energijo, ki jo proizvedemo z njimi, se lahko uporablja v industrijske namene in za široko
potrošnjo (APE, 2007; Babuder in sod., 2009; Vetrne elektrarne, 2011; Pregled tehnologij in
stroškov proizvodnje električne energije iz OVE ter ocena potrebnih stroškov spodbujanja,
2011; Vrhovec, 2003; Wizelius, 2008).
Energetski vidik
Energetsko in ekonomsko gledano se proizvodnja vetrne energije izplača, saj je cena
elektrike, pridobljena na takšen način, cenejša kot pri drugih obnovljivih virih. Cena za
MWhel elektrike, proizvedene iz vetrne energije, se giblje med 86,74 in 95,38 evri. Odkupna
cena elektrike, ki je proizvedena v sončnih, geotermalnih in elektrarnah na biomaso, je precej
višja, saj presega 100 evrov za MWhel (Babuder in sod., 2009, str. 25). Stroški za povprečno
specifično investicijsko vrednost pri vetrnicah se v Evropski uniji gibljejo med 900 in 1100
evri za kW inštalirane moči. Za obratovanje in vzdrževanje se letno nameni od 33 do 44 evrov
za kWe. Vetrne elektrarne imajo življenjsko dobo trideset let. Amortizacijska doba strojne
opreme je precej krajša, saj znaša deset let. Odkupna cena elektrike v Sloveniji je različna. Pri
elektrarnah z močjo do 5 MW bi za obdobje desetih let imela vrednost 9,78 evra na kWh. V
obdobju petnajstih let bi bila 8,5 evra za kWh. Odkupna cena za elektriko pri vetrnih
elektrarnah z močjo nad 5 MW je nižja. V obdobju desetih let kWh stane 8,56 evra, v
petnajstih pa 7,39 evra. V Sloveniji naj bi se odkupna cena glede na sedanje stanje povišala
(Pregled tehnologij in stroškov proizvodnje električne energije iz OVE ter ocena potrebnih
stroškov spodbujanja, 2011, str. 24 in 41). Pri proizvodnji energije iz vetrnih elektrarn je
izkoristek 60 %. Količina proizvedene električne energije je odvisna od velikosti kril ter
hitrosti in moči vetra. Če so krila dolga 10 metrov, je moč vetrnice pri hitrosti 10 m/s 110
kW, pri dolžini 50 metrov pa je moč pri enaki hitrosti 2755 kW (Vrhovec, 2003, str. 201).
Proizvodnja vetrne energije se izplača zaradi subvencij, ki jih proizvajalci dobijo pri gradnji
in odkupu elektrike s strani države oziroma davkoplačevalcev. Vetrne elektrarne so vir
energije, ki se jo težko nadzoruje. Posledica tega je, da proizvodnja ne more slediti potrebam
trga in potrošnikov. Objekti so potraten vir energije, saj v pokrajini zavzamejo precej
prostora, njihova proizvodnja pa je nezanesljiva (Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o.,
2007; DOPPS, 2011; Babuder in sod., 2009; Univerza v Mariboru, 2011; Pregled tehnologij
in stroškov proizvodnje električne energije iz OVE ter ocena potrebnih stroškov spodbujanja,
2011; Vrhovec, 2003).
3.1.5. Geografske omejitve
Vpliv vetrnih elektrarn na okolje je odvisen od lokacije objektov, časovnega obdobja gradnje,
občutljivosti okolja ter pritiskov na pokrajino. Območje vpliva obsega lokacijo z vetrno
elektrarno, ki ima polmer vsaj trikrat večji, kot je premer vetrnice (Aquarius d.o.o., 2011, str.
113). Geografske omejitve, ki so opredeljene v tem podpoglavju, so razdeljene na zavarovana
območja in druge omejitve. Znotraj zavarovanih območij je predstavljen vpliv vetrnih
elektrarn na habitate in ptice ter netopirje. V skupini druge omejitve so izpostavljeni hrup,
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pejsaž pokrajine in vpliv na materialne dobrine, kulturno dediščino ter vodne vire (Aquarius
d.o.o., 2011).
Varovana območja
Z varovanjem narave se ukvarja Svetovna zveza za varstvo narave ali IUCN, ki je bila
ustanovljena leta 1948. Njen glavni namen je pomagati vsem državam na svetu ter jih
spodbujati pri varovanju narave (Arso, 2011). V Sloveniji ločimo širša zavarovana območja,
ožja zavarovana območja, ekološko pomembna območja in Naturo 2000. Med širša so
uvrščeni narodni, regijski in krajinski park. Predstavniki ožjih zaščitenih območij so strogi
naravni rezervat, naravni rezervat ter naravni spomenik. Natura 2000 je razdeljena na predele
pod habitatno in ptičjo direktivo (Arso, 2011). Pri posegu v okolje upoštevamo meddržavne
pogodbe, Zakon o ohranitvi narave ter Akt o zavarovanju (Aquarius, d.o.o., 2011).
Habitati
Vetrne elektrarne vplivajo na habitate na različne načine: krčenje življenjskega prostora,
manjša povezanost habitata, degradacija, razvrednotenje gozda ter prekinitev selitvenih poti.
1. Krčenje življenjskega prostora: Zaradi postavitve vetrnih elektrarn se živali odselijo
drugam. Najbolj izpostavljene so velike zveri. Vegetacija je ogrožena pri gradnji in
odstranitvi objektov. Redke in ogrožene rastlinske vrste lahko izumrejo (Arso, 2011;
Aquarius, d.o.o., 2011; Kos, Krofel, Potočnik; 2011). 2. Manjša povezanost habitata: Habitat
ne tvori zaokrožene celote, kar vpliva na genetski pretok med vrstami. Izmenjava genetskega
materiala med posameznimi vrstami je manjša ali pa se prekine. Posledica tega je izumrtje
določenih populacij. 3. Degradacija: S postavitvijo vetrnih elektrarn so lokacije degradirane.
Narava ni več v celoti ohranjena. Na določenih območjih so lahko naravne vrednote trajno
degradirane. 4. Razvrednotenje gozda: V primeru gradnje vetrnih elektrarn v gozdu bi prišlo
do zmanjšanja življenjskega prostora. Živali bi se zaradi tega približale poseljenim območjem,
kar pa bi pomenilo povečan odstrel. Nosilna kapaciteta okolja se zaradi degradacije gozda
zmanjša. Posledica je večja verjetnost izumrtja določenih populacij (Arso, 2011; Aquarius,
d.o.o., 2011; Kos, Krofel, Potočnik; 2011). Plašne živalske vrste bi izgubile migracijske poti.
5. Prekinitev selitvenih poti: Postavitev vetrnih elektrarn lahko povzroči spremembo in
opustitev migracijskih poti določenih živalskih vrst. Prehajanje osebkov med populacijami se
lahko za vedno prekine. Živali se selijo na območja hranjenja, parjenja in prezimovanja po
drugih poteh, kar lahko vpliva na biotsko pestrost območja (Arso, 2011; Aquarius, d.o.o.,
2011; Kos, Krofel, Potočnik; 2011).
Ptice in netopirji
Vetrne elektrarne na ptice vplivajo na štiri različne načine. To so trki, vznemirjanje, oviranje,
in izguba habitata. 1. Trki: Ptice lahko trčijo v rotor vetrnice, steber in električne žice, čeprav
ta pojav ni pogost. Najpogostejše poškodbe so polomljena krila ali noge ter raztrganine. Izid
trka je lahko smrten. Med pticami so najbolj ogrožene velike roparice. Območja, ki so najbolj
izpostavljena trkom, so gorski pasovi in pobočja, preko katerih piha veter. 2. Vznemirjanje:
Ptice vznemirjata vrtenje rotorja in vzdrževalci. Posledica tega je odselitev iz teritorija. V
primeru, da ptice najdejo ustrezen življenjski prostor v bližini, je vpliv majhen. V nasprotni
situaciji lahko pride do trajnega zmanjšanja populacij (Aquarius, d.o.o., 2011; Wind energy
developments and Natura 2000, 2011). 3. Oviranje: Večje število vetrnih elektrarn, ki so
postavljene blizu skupaj, predstavljajo oviro. Ptice zaradi tega spremenijo poti proti svojim
gnezdiščem, prezimovališčem in območjem hranjenja. 4. Izguba habitata: Življenjsko okolje
ptic se spremeni, ko se postavi vetrne elektrarne. Učinek je največji takrat, ko so postavljene
sredi gozda, najmanjši pa, če so zgrajene na travniku. Vplivi se spreminjajo glede na
posamezne vrste. Med njimi izstopajo planinski orel, beloglavi jastreb, belorepec, ruševec in
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belka (Aquarius, d.o.o., 2011; Wind energy developments and Natura 2000, 2011). Pri
netopirjih so težave nekoliko drugačne. 1. Izguba habitatov: Postavitev vetrnih elektrarn lahko
vodi v izgubo lovišč in prebivališč. 2. Hrup: Netopirje ovira hrup, ki ga povzroča rotor
vetrnice, zato se odselijo na druge lokacije. 3. Trki: Osvetljene transformatorske postaje
privabljajo žuželke in njihove plenilce. Netopirji trčijo v lopatice rotorja, se poškodujejo in
poginejo (Aquarius, d.o.o., 2011; Wind energy developments and Natura 2000, 2011).
Okoljske omejitve
Hrup
Vetrne elektrarne z delovanjem generatorja in lopaticami povzročajo hrup z jakostjo od 95
dB(A) do 108 dB(A) (Wizelius, 2008, str. 158). V okolici stanovanjskih sosesk je v
primerjavi z vetrnimi turbinami priporočen hrup z jakostjo 35–45 dB(A) (Rogers, 2006;
Wizelius, 2008, str. 161). Njegova jakost je odvisna od rotacijske hitrosti vetrne turbine. S
hrupom sta povezana pojma emisija in imisija. Emisija je jakost hrupa, ki ga oddaja vetrna
turbina. Imisija je jakost hrupa, ki ga slišimo na določeni točki oddaljenosti od vetrne
elektrarne. Ločimo mehanski in aerodinamični hrup. Prvi nastane v notranjosti ohišja, vendar
ne povzroča tako velikih problemov, kot jih je včasih zaradi novih ohišij. Moderna ohišja so
sestavljena iz materialov, ki večino hrupa absorbirajo. Drugi nastane z delovanjem lopatic ter
je moteč za ljudi in živali. Živali lahko slišijo frekvence, ki so za človeška ušesa previsoke ali
prenizke (Wizelius, 2008).
Slika 6: Jakost vetrne elektrarne glede na oddaljenost od lokacije

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: GE reports, 2011; Wizelius, 2008
V tabeli so predstavljene jakosti hrupa glede na oddaljenost lokacij od vetrnih elektrarn. V
neposredni bližini vetrnih turbin je jakost hrupa z vrednostjo 100–108 dB(A) najvišja. Na
lokacijah, oddaljenih 100 m od objektov, je jakost hrupa 50 dB(A). Predeli, ki so 300 m stran
od vetrnih turbin, so izpostavljeni hrupu z jakostjo 43 dB(A). Hrup z jakostjo 38 dB(A) je
prisoten na območjih, ki so od vetrnih elektrarn oddaljena 500 m. Glede na podatke o jakosti
hrupa morajo biti stanovanjske soseske od vetrnih turbin oddaljene minimalno 300 m (GE
reports, 2011; Wizelius, 2008, str 158). Jakost hrupa je odvisna od moči vetrne elektrarne.
Vetrna turbina z močjo 900 W pri hitrosti 10 m/s povzroča hrup z jakostjo 91 dB(A), medtem
ko tista z močjo 10 kW pri isti hitrosti sprošča hrup z jakostjo 105,4 dB(A) (Alberts, 2006).
Pri hitrosti 3–4 m/s in 8 m/s so vetrne elektrarne najbolj glasne. Najmanj hrupa povzročajo pri
hitrosti vetra, večji kot 8 m/s, saj ga takrat zadušijo zvoki okolice (Wizelius, 2008, str 158).
Kadar veter piha z večjo močjo, so vetrne elektrarne precej hrupne, vendar se hrup zaradi
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vetrnega šuma porazgubi. Najbolj hrupne so takrat, ko je hitrost vetra zmerna. Primerljive so s
prometom na avtocesti (Vrhovec, 2003).
Pejsaž
Vetrne elektrarne v pokrajini vzbujajo pozornost zaradi svoje višine in delovanja rotorja.
Njihovi vplivi na pokrajino so trajni in začasni. Trajni so prisotni stalno, medtem ko se
začasni pojavijo pri gradnji. Pri umestitvi vetrnih elektrarn v prostor proučimo odprtost
pokrajine ter oddaljenost vetrnih turbin od naselij, gozda in različnih ovir, ki lahko vplivajo na
hitrost vetra. Pejsaž je odvisen od oblikovanosti površja, števila in razporeditve vetrnih turbin
ter mnenja ljudi. Pri izpeljavi projekta je pomembno mnenje lokalnega prebivalstva, ki je
odvisno od spominov, čustev, tradicije. Različne skupine ljudi imajo o okolici in vetrnicah
različno mnenje (Aquarius, d.o.o., 2011; Wizelius, 2008). Številni so pozitivno naravnani, saj
vetrne elektrarne predstavljajo čist, obnovljiv vir energije. Kmetje gledajo na površje kot na
produkcijsko pokrajino, turisti pa imajo o njej estetsko mnenje. Raziskave kažejo, da
domačini lažje sprejmejo objekte na svojem območju kot pa tujci, ki pridejo na počitnice.
Kakšno bo videti območje z vetrnimi elektrarnami, lahko razberemo iz fotomontaž, ki se jih
naredi pred začetkom gradnje. (Aquarius, d.o.o., 2011; Wizelius, 2008). Izgled vetrnih
elektrarn v okolici je razdeljen na štiri različne nivoje: 1. bližnji objekti, 2. srednje oddaljeni
objekti, 3. oddaljeni objekti, 4. zelo oddaljeni objekti. V prvo kategorijo so uvrščene vetrne
elektrarne, ki so oddaljene 2–3 km. Njihov vpliv na okolico je velik, saj predstavljajo glavne
objekte. V drugi kategoriji so tisti stolpi, ki se nahajajo na razdalji 3–7 km. Še vedno so
pomemben dejavnik v pokrajini. Tretjo kategorijo zastopajo objekti, oddaljeni od 7 do 12 km.
Njihov vpliv je manjši, čeprav se ob lepem vremenu vidijo jasno. V zadnji kategoriji so vetrne
elektrarne, ki se pojavljajo na razdalji 10–12 km ali več. Na pejsaž zaradi velike oddaljenosti
ne vplivajo (Wizelius, 2008, str. 166). Vetrne elektrarne imajo najbolj izrazit negativen učinek
na odprte lokacije, dobro ohranjena območja, izpostavljene lege, pokrajino s simbolno
vrednostjo ali na kraj, kjer so nepretrgoma postavljene v večjem številu. Učinki vetrnih turbin
vplivajo na turizem in kulturno dediščino. Turizem je omejen zaradi vizualnih učinkov in
varnosti. Kulturna dediščina je ogrožena zaradi erozije (Aquarius, d.o.o., 2011).
Vodni viri
Vetrne elektrarne so lahko škodljive za vodne vire, ker vsebujejo različna olja. Voda na
kraškem tipu reliefa zaradi prepustnih kamnin odteka pod zemljo. Podtalnica je glavni vir
pitne vode. Na onesnaževanje je občutljiva zaradi majhnih samočistilnih sposobnosti,
prepustnih kamnin in tankega sloja prsti. V primeru razlitja lahko olja odtečejo v podtalnico in
uničijo vire pitne vode (Bat in sod, 2004). Količina olja se spreminja glede na tip vetrne
elektrarne. Vetrna turbina s horizontalno osjo vsebuje do 200 litrov različnih olj. Nahajajo se
v menjalniku, hidravličnem sklopu in reduktorskem motorju. Menjalnik vsebuje 120 l,
reduktorski motor 10 l, hidravlični sklop pa 70 l olja (Kovačič, 2006). Zaradi močnih vetrov
in žleda se vetrna elektrarna lahko poruši, olja pa odtečejo v vodne vire ter jih onesnažijo. Če
se to zgodi na območju vodnega zajetja, ljudje ostanejo brez pitne vode. Podzemne reke pred
onesnaženjem zaščitimo z gradnjo lovilnih skled, ki prestrežejo odtekajoče olje, vendar to
pomeni nov obsežen poseg v okolje (Kovačič, 2006).
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3.2. Razmere v Evropi
3.2.1. Evropska unija
Evropska unija je pričela zbirati podatke o uporabi energije iz OVE že v drugi polovici
osemdesetih let 20. stoletja (Renewable energy sources statistics in the EU, Iceland and
Norway, 1989–2000, str. 5). Najprej so se nanašali samo na hidroelektrarne, kasneje pa še na
druge vire. Leta 1990 je bila pripravljena prva zbirka podatkov. V obdobju 1991–1999 so
skupaj z Eurostatom izvedli revizijo metodologije. Po letu 2000 so države članice sklenile, da
naj se s tem ukvarja Eurostat (Renewable energy sources statistics in the EU, Iceland and
Norway, 1989–2000, str. 5). V Evropski uniji je letna moč proizvodnje primarne energije 876
023 MW (EWEA, 2010, str. 3). Leta 2010 je bila moč proizvodnje primarne vetrne energije le
84 278 MW, kar je predstavljalo 9,6 % delež celote (EWEA, 2010, str. 3). Od leta 1995 do
2010 se je skupna moč proizvodnje vetrnih turbin dvignila iz 814 na 9295 MW (EWEA,
2010, str. 3). Vetrne elektrarne se glede na število postavljenih objektov uvrščajo na tretje
mesto. Več je samo sončnih elektrarn in kapacitet za plin. Velesile na področju razvoja vetrne
energije so Nemčija, Španija, Italija, Francija in Velika Britanija. Delež se počasi povečuje
tudi v drugih državah. V letu 2010 so bile največje proizvajalke elektrike iz vetrne energije
Danska (24 %), Portugalska (14,8 %), Španija (14,4 %) in Irska (10,1 %). Slovenija je bila v
letu 2010 z vrednostjo 0 % na 27. mestu (EWEA, 2010, str. 11). V letu 2003 je bilo v Evropi
postavljenih 72 % vseh vetrnih elektrarn, v ZDA je bil delež 17 %, v Indiji pa 11 % (Vrhovec,
2003, str. 203).
Slika 7: Moč proizvodnje vetrnih elektrarn v letu 2010
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Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: EWEA, 2010
Na grafikonu je predstavljena proizvodnja energije iz vetrnih elektrarn na svetu v letu 2010
(EWEA, 2010). Največ vetrnih elektrarn je stalo v Evropi. Njihova skupna moč proizvodnje
je bila 86075 MW. Vetrne turbine v Evropski uniji so v istem letu imele skupno moč 84074
MW. To pomeni, da je večina objektov postavljenih v državah članicah. Stanje je dobro še v
Aziji in Severni Ameriki. V Aziji je stalo 58 641 MW, v Ameriki pa 44 189 MW vetrnih
turbin. Razmere so najslabše v Afriki z Bližnjim Vzhodom, Avstraliji z Oceanijo in Latinski
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Ameriki s Karibi, saj je bilo na njihovem ozemlju manj kot 2400 MW objektov (EWEA,
2010).
3.2.2. Španija
Razvoj vetrnih elektrarn se je v Španiji pričel že v 80. letih 20. stoletja (Graber, str. 4). Prvi
konkretnejši načrti v zvezi s pridobivanjem energije iz vetra so bili sprejeti po letu 1990.
Španska vlada je leta 1997 določila odkupno ceno vetrne energije, pri tem pa upoštevala
višino cen konvencionalnih virov (Graber, str. 2 in 4). V Španiji so 25. 5. 2007 potrdili kraljev
odlok, s katerim so se zavzeli za manjši uvoz fosilnih goriv. V listini je podan opis
financiranja vetrnih elektrarn. Financiranje naj bi potekalo z regulirano tarifo in premijo na
dodano tržno vrednost (Gwec, 2011; Keeley, 2009; Renewable energy in Spain and Germany
market opportunities, 2001, str. 3 in 4). Vlada je 18. 4. 2009 odobrila zemljevid lokacij
vetrnih elektrarn na morju (Renewable energy in Spain and Germany market opportunities,
2001, str. 4). Konec junija 2010 je vlada pripravila nov Akcijski nacionalni načrt za energijo.
V njem so izpostavljeni trije cilji: 1. 19,5 % potreb po elektriki naj pokrije vetrna energija, 2.
3 GW vetrne elektrarne na morju, 3. 35 GW vetrnih farm na kopnem (Gwec, 2011). Dodatna
cilja sta še manjša odvisnost od nafte in znižanje izpustov emisij CO2 (Graber, 2011). Španija
je glede na proizvodnjo vetrne energije četrta država sveta. Pred njo so ZDA, Nemčija in
Kitajska. S proizvodnjo pokrijejo 16,6 % vseh potreb po elektriki (AEE, 2011). Vetrna
energija je tretji najbolj uporabljen vir. Pred njo sta le zemeljski plin in jedrska energija. V
letu 2010 in prvi polovici leta 2011 je v Španiji delovalo 20 676 MW vetrnih elektrarn (AEE,
2011). Postavljene so v vseh regijah, samo v Extremaduri in Madridu ne. V regiji Kastilja in
Leon je postavljenih največ vetrnih farm – 204 objekti. Njihova moč je 4803,82 MW (AEE,
2011). Na Balearskih otoki so zgrajene tri vetrne farme z močjo 3,65 MW (AEE, 2011).
Razvoj vetrnih elektrarn je eden izmed najbolj dinamičnih in hitro razvijajočih vej industrije
zaradi naložb večjih podjetij v projekte, premij, hribovitega reliefa in zagotovljenega dobička
(Graber, 2011). Španija ima v primerjavi z Nemčijo naslednje prednosti: boljše povezave med
podjetji, sodobnejše turbine in nižje stroške proizvodnje (AEE; 2010). Najbolj znana španska
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vetrnih elektrarn in posameznih delov, so Acciona
Energia, Ecotecnia, Gamese Eolicain Iberdola (Graber, 2011).
3.2.3. Nemčija
Proizvodnja vetrne energije v Nemčiji narašča od leta 1991 (Gwec, 2011). Osnova za razvoj
vetrnih elektrarn je Zakon o obnovljivih virih energije, ki je izšel leta 2000, popravili pa so ga
leta 2009. V njem se zavzemajo za krepitev in širitev električnega omrežja (Gwec, 2011).
Jeseni 2010 je izšel nov energetski koncept, ki poudarja razvoj jedrske energije. V zveznem
zakoniku so vetrne elektrarne opredeljene kot pomembni objekti. Lokalne oblasti morajo
določiti potencialne lokacije in morebitne omejitve (Gwec, 2011). Cilji do leta 2020 so
postavitev 10 000 MW vetrnih elektrarn na morju, 45 000 MW na kopnem in v južnih delih
Nemčije. Jug države je zanimiv za investitorje zaradi hribovitega reliefa, vendar so ovire
zavarovana območja (GTZ-Wind energy, 2011). Vlada je 30. 5. 2011 sprejela načrt za
opustitev jedrske energije. Poleg tega so sprejeli zakon, ki predvideva gradnjo močnejših
objektov za pridobivanje energije iz OVE ter raziskovanje shranjevanja tako pridobljene
energije (Clean Tehnica, 2011). V Nemčiji deluje Združenje za vetrno energijo, ki je največje
na svetu. Zavzema se za socialno sprejemljivo širjenje vetrnih turbin in ohranjanje pokrajine
kot celote. Predstavlja stik med gospodarstvom, znanostjo, politiko in mediji (Gwec, 2011). V
letu 2010 je delovalo 27 214 MW vetrnih elektrarn. V letu 2011 je bilo postavljenih novih
1800 MW objektov (Gwec, 2011). Zvezne dežele, ki so na tem področju najbolj razvite, so
Spodnja Saška, Saška-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjanska in Schleswig-Holstein. Razvoj
naj bi v prihodnosti šel v smeri gradnje turbin na morju in menjave starih objektov za nove
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(Gwec, 2011). Nemčija je glede na podatke o proizvodnji energije iz vetra tretja država na
svetu. Pred njo sta uvrščeni ZDA in Kitajska (Renewables, 2011). To je ena izmed najbolj
inovativnih in mednarodno konkurenčnih držav na svetu zaradi medsebojnega sodelovanja
med proizvajalci in raziskovalnimi inštituti ter razvoja industrije (Germany trade invest,
2010–2011; Renewable Energy in Spain and Germany-market opportunities, 2011). Pri
tehnologiji vetrnih elektrarn se strokovnjaki zavzemajo za večji izkoristek, kakovostnejši
material in preprostejše vzdrževanje (Renewables, 2011). Nemčija je privlačna lokacija za
vlaganje zaradi kakovosti, zanesljivosti in pravnega okvira, ki temelji na načelu svobode
(Germany trade invest, 2010–2011). Sistem financiranja projektov vetrnih elektrarn je
razdeljen na skupnega in tistega, ki velja za Vzhodno Nemčijo. Skupni sistem predstavljajo
različne denarne spodbude, tisti za vzhodni del države pa manjše obresti pri posojilih, javne
garancije in denar v obliki olajšav ali podpor (Germany trade invest, 2010–2011). Vetrne
elektrarne na morju se v nemških načrtih pojavljajo od leta 1997 (DENA, 2011). Na
Severnem in Baltskem morju je bilo do leta 2009 postavljenih 60 MW vetrnih turbin
(Germany trade invest, 2010–2011, str. 6). Osnova zakonodaje sta zakon o OVE iz leta 2000
ter Feed eletricity akt iz leta 1991. Nemška vlada je izdala novo strategijo o uporabi vetra na
morju. Po njej naj bi postavili 25 GW vetrnih elektrarn na morju do leta 2030. Vloge za
gradnjo so vložile Spodnja Saška, Schleswig-Holstein in Mecklenburg-Vorpommen. Lokacije
na morju, ki so primerne za postavitev objektov, morajo biti od obale oddaljene 20–60 km.
Priporočljiva globina vode je 20–40 metov (DENA 2011; Renewable energy in Spain and
Germany-market opportunities, 2001, str. 5 in 6). Prednost lokacij na morju je večja hitrost
vetra kot na kopnem, slabost pa so zavarovana območja. Vlada zaradi tega financira raziskave
o vplivu vetrnih turbin na morsko okolje. Raziskovalne postaje FINO izvajajo fizične,
biološke, hidrološke in meteorološke raziskave (DENA, 2011).
3.2.4. Slovenija
V Sloveniji poteka proizvodnja energije iz obnovljivih virov, med katere uvrščamo tudi
energijo vetra. Glede na podatke razmere na tem področju niso najbolj ugodne, saj je
proizvodnja iz 12 % leta 2000 upadla na 10 % v letu 2007 (Babuder in sod., 2009, str. 39).
Skupni podatki kažejo, da izstopata biomasa in hidroenergija, saj predstavljata več kot
polovico celotne proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Vetrna energija je vključena v
skupino drugo, ki je v letu 2007 predstavljala le 6,5 % proizvodnje (Babuder in sod., 2009,
str. 39). K proizvodnji električne energije so leta 2000 obnovljivi viri prispevali 29 %. Njihov
delež se je leta 2005 zmanjšal na 24 %, potem pa ponovno pričel naraščati. V letu 2010 so
obnovljivi viri predstavljali 30 % delež celotne proizvodnje električne energije. Delež
električne energije iz OVE je v bruto porabi celotne elektrike leta 2000 znašal 32 %. Do leta
2005 je upadel na 24 %. V bruto porabi vse elektrike je delež elektrike iz OVE do leta 2010
narasel na 34 % (SURS, 2011). V Sloveniji so leta 2010 porabili 11,9 % energije pridobljene
iz OVE glede na skupno porabo energije (SURS, 2011). Raziskave na področju vetrovnosti
so pokazale, da veter najhitreje piha pomladi, jeseni in poleti. Poleti do tega pride takrat, ko se
pojavijo naravne ujme. Z Weibullovo razdelilno funkcijo so v naši državi izločeni trije tipi
območij za izrabo vetra. Na lokacijah prve kategorije je povprečna hitrost vetra 5 m/s. To
pomeni, da bi vetrna elektrarna na leto lahko delovala približno 1000 ur. Na območjih druge
kategorije veter piha s povprečno hitrostjo 20 m/s. Vetrna elektrarna v takšni situaciji na leto
deluje okoli 200 ur. Tretja kategorija predstavlja pokrajino, kjer veter piha s hitrostjo 30 m/s.
V takem primeru vetrne elektrarne delujejo 50 ur (Babuder in sod., 2009, str. 104). Optimalne
lokacije bi izločili tako, da bi proučili in ekonomsko ovrednotili vsa območja. Strokovnjaki
menijo, da bi v Sloveniji vetrno energijo izkoriščali stopenjsko zaradi burje in nestalnih
hitrosti vetrov. Tako bi lahko zmanjšali dimenzije objektov, kar bi vodilo v odpravo
problemov z obremenitvijo, ter izkoriščali hitrosti vetra, ki so višje kot 40 m/s (Babuder in
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sod., 2009, str. 105). Na seznamu držav članic EU, ki pridobivajo električno energijo iz
vetrov, ni Slovenije, ker v naši državi ni postavljenih večjih objektov. Vzroki, zaradi katerih
je proizvodnja vetrne energije v Sloveniji nizka, so ekološki, ekonomski, tehnološki in
psihološki (Babuder in sod., 2009; Eurostat, 2011). Trenutno prevladujejo majhne vetrne
elektrarne, postavljene ob avtocestah in v hribih. Tiste ob glavnih prometnicah so priključene
na električno omrežje, medtem ko so vetrne elektrarne v gorah namenjene oskrbi planinskih
koč z elektriko. Večjih objektov pri nas še ni, vendar so zanje pripravljeni načrti. Na Griškem
polju pri Senožečah so začeli postavljati vetrne elektrarne, vendar gradnja trenutno stoji.
Junija 2011 je izšel nov predlog Nacionalnega energetskega programa za obdobje 2010–2030
(Urbančič in sod, 2011). V njem so predstavljeni načrti za učinkovitejšo rabo energije ter
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. V publikaciji so opredelili štirinajst lokacij, na
katerih naj bi v prihodnosti postavili vetrne elektrarne z močjo nad 10 MW. To 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 in Avče (Urbančič
in sod., 2011, str. 164).
Slika 8: Bruto proizvodnja elektrike iz OVE in odpadkov v Sloveniji 2002–2009
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Na grafikonu je predstavljena bruto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije, med
katere sodi tudi vetrna energija in odpadkov v obdobju 2002–2009 (SURS, 2011). V letu 2002
so proizvedli 3176196 MWh elektrike. Do leta 2004 se je količina proizvodnje povečala na
3880013 MWh elektrike. V obdobju 2005–2007 je sledila stagnacija in rahel upad v
proizvodnji. Od leta 2007 do leta 2009 se je količina proizvedene elektrike na leto povišala iz
3069888 MWh na 4641346 MWh (SURS, 2011). Podatkov za bruto proizvodnjo elektrike iz
vetrnih elektrarn ni, ker po mnenju Statističnega urada Republike Slovenije pri nas na tak
način ne pridobivamo elektrike (SURS, 2011).
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4. ZAKONODAJA
4.1. Evropska unija
V evropski politiki so sprejeli številne dogovore, direktive in pogodbe, ki se nanašajo na
obnovljive vire energije. Osnovna podlaga za zakonodajo so zelene knjige, ki jih je izdala
Evropska komisija. Zelena knjiga z naslovom Energija prihodnosti – obnovljivi viri energije
je izšla 26. 11. 1997. V njej si je komisija zastavila cilj, da naj delež obnovljivih virov
energije do leta 2010 predstavlja 12 % v celotni proizvodnji energije. Poleg tega so v knjigi
predstavili posamezne obnovljive vire. (Evropska komisija, 1997, str. 9). Vetrna energija je
bila že v tistem času eden izmed najhitreje razvijajočih in rastočih virov. Takrat so
prevladovale vetrne elektrarne z močjo 600 kW, pojavile pa so se tudi tiste z močjo 1,5 MW.
Največje proizvajalke v letu 1997 so bile Danska, Španija in Nemčija. V zeleni knjigi so na
področju vetrne energije opredelili cilj, da bo do leta 2010 postavljenih 10000 farm vetrnih
elektrarn (Evropska komisija, 1997, str. 29 in 40). Evropska komisija je izdala 8. 3. 2006
zeleno knjigo z naslovom Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno ter varno energijo.
V njej je predstavljena nova strategija, ki zagovarja uravnotežen trajnostni razvoj ter varno
oskrbo z energijo. Trije zastavljeni cilji v zeleni knjigi so trajna oskrba z energijo, varna
oskrba in konkurenčnost. Evropska unija naj bi jih dosegla z oblikovanjem notranjega
energetskega trga, zanesljivo oskrbo, uporabo obnovljivih virov, uvedbo ukrepov za boj proti
podnebnim spremembam, s strateškimi načrti in skupno zunanjo energetsko politiko. Med
ukrepi, s katerimi naj bi realizirali nove strategijo, so večja energetska učinkovitost, zajem in
shranitev CO2 ter večja uporaba obnovljivih virov, med katere je uvrščena tudi vetrna energija
(Evropska komisija, 2006). Evropski Svet in parlament sta 27. 9. 2001 izdala direktivo z
naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na
notranjem trgu z energijo. Vetrna energija je v tem dokumentu predstavljena kot obnovljiv in
nefosilen vir energije (Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 2001, str. 1).
Evropska platforma za razvoj tehnologije vetrnih elektrarn je marca 2008 izdala Strategijo
tržne agende za obdobje 2008–2030 (European Wind Energy Technology Platform, 2008).
V dokumentu je razvoj vetrne energije opisan v treh razvojnih fazah. Prva faza predstavlja
kratkoročen razvoj do leta 2020. V tem obdobju naj bi postavili 180 GW vetrnih elektrarn,
vključno s spodbujanjem razvoja tistih, ki so postavljene na morju. Tržišče naj bi se razvijalo
v Srednji in Vzhodni Evropi. V drugi fazi je opisan srednjeročni razvoj v obdobju 2020–2030.
Razvoj tehnologije vetrnih elektrarn na kopnem in morju naj bi dosegel višek. Evropska unija
bo postala izvozna velesila. V tem času naj bi postavili 300 GW vetrnih elektrarn. Zadnja,
tretja faza predstavlja dolgotrajni razvoj od leta 2030 do leta 2050. Takrat naj bi bila vetrna
energija sodoben, zanesljiv in konkurenčen vir energije. Do leta 2030 naj bi v razvoju prišlo
do naslednjih sprememb: subvencije ne bodo več potrebne, Evropa bo postala globalni
inovativni center na področju tehnologije vetrnih elektrarn, upravni postopki naj bi se
skrajšali, vetrna energija bo imela minimalen vpliv na okolje, hkrati pa naj bi postala simbol
evropske identitete (European Wind Energy Technology Platform, 2008, str. 1). Osnovni cilj
agende je vključitev varne, zanesljive, stroškovno učinkovite in dostopne vetrne elektrarne v
električno omrežje (European Wind Energy Technology Platform, 2008). Evropska komisija
je 29. 10. 2010 izdala publikacijo Smernice za usklajevanje razvoja vetrne energije in politike
biotske raznovrstnosti, v kateri je opredelila dva cilja. To sta usklajen razvoj objektov v
zaščitenih naravnih območjih in izogibanje navzkrižjem med proizvodnjo vetrne energije ter
zavarovanimi območji Natura 2000 (Evropska komisija, 2010).
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4.2. Slovenija
Zakonodaja
V Sloveniji se večina zakonov na vetrno energijo nanaša posredno. Zakone in odredbe
sprejema Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, ki deluje v okviru
Direktorata za energijo in Ministrstva za gospodarstvo. Sektor upošteva še predpise in
direktive Evropske unije (Ministrstvo za gospodarstvo, 2011). Državni zbor Republike
Slovenije je 5. 4. 2004 sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP,
2004). Podlaga za njeno izdelavo sta bila energetski zakon in poslovnik državnega zbora. V
resoluciji je predstavljena strategija oskrbe z energijo. Vetrne elektrarne so omenjene kot eden
izmed načinov pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Takrat, ko je bil dokument sprejet,
v Sloveniji ni bilo večjih objektov. S programom EU ECOS OUVERTURE so bili kot
primerne lokacije označene celotna Primorska ter posamezna območja na Gorenjskem in
Notranjskem (ReNEP, 2004). Državni zbor je decembra 2002 sprejel odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana. Z njim so
vetrne elektrarne uvrstili v državni prostorski plan (ReNEP, 2004). Vlada Republike Slovenije
je 31. 1. 2008 sprejela Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–
2016 (Vlada Republike Slovenije, 2008). V njem sta izpostavljena dva cilja. Prvi se zavzema
za učinkovitejšo rabo energije, drugi pa napoveduje prihranek 9 % energije (Vlada Republike
Slovenije, 2008, str. 16). Ukrepi, s katerimi naj bi ju izpolnili, so informiranje ljudi,
energetsko svetovanje, spodbujanje svetovanja, spodbujanje investicij v projekte. Ovire, na
katere bi lahko naleteli, so sistemsko institucionalne, zakonsko administrativne, ekonomske,
finančne, kadrovske in problemi pri ozaveščanju ljudi (Vlada Republike Slovenije, 2008). V
Nacionalnem akcijskem planu je predstavljeno stanje vetrnih elektrarn v obdobju 1995–2007
(Vlada Republike Slovenije, 2008, str. 128). Takrat pri nas še ni bilo postavljenih večjih
objektov. Gradnja je bila subvencionirana. Projekte vetrnih elektrarn sta izvajala AURE in
MOP (Vlada Republike Slovenije, 2008).
Julija 2010 sta Direktorat za energijo in Sektor za učinkovito rabo energije in obnovljive vire
energije sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020. V njem je
izpostavljenih pet ciljev: 1. 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije, 2. 10
% delež obnovljivih virov v prometu, 3. učinkovita raba energije, 4. zaustavitev rasti porabe
energije, 5. uporabiti večji delež obnovljivih virov do leta 2030 (Akcijski načrt za obnovljive
vire energije za obdobje 2010–2020, 2010, str. 3 in 4). Ukrepi, s katerimi naj bi dosegli cilje,
so gradnja energetsko učinkovitih stavb, ogrevanje na lesno biomaso, daljinsko ogrevanje z
obnovljivimi viri, segrevanje sanitarne vode s sončnimi celicami, pridobivanje elektrike iz
obnovljivih virov, kot je vetrna energija, uporaba javnega prometa, uvajanje biogoriv in
električnih vozil, razpršena proizvodnja z distribucijskimi omrežji in razvoj tehnologij
učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov (Akcijski načrt za obnovljive vire energije za
obdobje 2010–2020).
Nacionalni energetski program do leta 2030
Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do
leta 2030: aktivno ravnanje z energijo je izšel 10. 6. 2011 (Urbančič in sod., 2011). Namen
novega programa je izkoriščanje obnovljivih virov, učinkovitejša raba energije ter manjša
odvisnost od fosilnih goriv in njihovo postopno opuščanje. Cilji predloga Nacionalnega
energetskega programa do leta 2030 so 27 % učinkovitejša raba energije, 30 % delež
obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za 18 %, manjša energetska intenzivnost, vzpostaviti ničelno energijske stavbe glede na
novogradnje in obnovljene objekte, manjša odvisnost od uvoza energije in boljša mednarodna
energetska povezanost Slovenije (Urbančič in sod., 2011, str. 22). V predlogu Nacionalnega
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energetskega programa so predstavljeni trendi pri pridobivanju vetrne energije. Do leta 2030
naj bi postavili vetrne elektrarne z močjo nad 10 MW in pod 10 MW ter druga vetrna polja
(Urbančič in sod., 2011, str. 55). Opredeljenih je štirinajst lokacij, na katerih naj bi postavili
večje objekte z močjo nad 10 MW (Urbančič in sod., 2011, str. 164). Pri umeščanju vetrnih
elektrarn v prostor lahko pride do konfliktov med varovanjem okolja in trendom zmanjšanja
emisij CO2, nedorečenih okoljskih izhodišč, neaktivnosti države pri usmerjanju investitorjev
ter prepoznih vključitev okoljskih in prostorskih izhodišč v načrte. V sklopu o vetrnih
elektrarnah so predstavljeni splošni omilitveni ukrepi, ki jih upoštevamo pri umestitvi
objektov v prostor. To so kakovost krajine, merilo, relief, struktura in krajinske prvine,
urbanizirana območja, vidnost in oblikovanje (Urbančič in sod., 2011). Kakovost krajine je
ukrep s katerim omejimo gradnjo vetrnih elektrarn v območjih, ki so prepoznavna na državni
ravni. Merilo je vidik, da pri postavitvi, velikosti in številu objektov upoštevamo površino
prostora. Na razporeditev vetrnih turbin v prostoru vplivata struktura krajine in njene
značilnosti ter reliefna izoblikovanost. Urbanizirana območja so primerna za postavitev
vetrnih elektrarn zaradi degradiranih površin. Z vidnostjo je opredeljena izpostavljenost
lokacije na kateri naj bi stale vetrne turbine. Pri oblikovanju velikosti objektov določimo
glede na merilo območja in reliefne značilnosti v okolici (Urbančič in sod, 2011).

5. GEOGRAFSKE MOŽNOSTI PROIZVODNJE VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI
5.1. Fizičnogeografske značilnosti
5.1.1. Nastanek vetrov
Gmote v ozračju se premikajo zaradi delovanja sile. Vetrovi se gibljejo v horizontalni in
vertikalni smeri. Pri horizontalni smeri je vzrok sila, ki nastane zaradi razlik v zračnem tlaku.
Kadar gre za vertikalne premike, upoštevamo še silo težo. Vetrovi so enakomerni in
geostrofski. Pri enakomernih se vzpostavi ravnovesje gradientne in Coriolisove sile. To se
dogaja na vseh višinah, izjema je le ekvator. Geostrofski pihajo vzporedno z izobarami. Na
severni polobli je nizek zračni tlak na levi, na južni pa na desni glede na smer vetra (Rakovec
in sod, 2009). V zmernih geografskih širinah je hitrost vetra pri razliki v tlaku 1 mbar na 100
km in gostoti zraka 1kgm-3 10 m/s (Rakovec in sod, 2009, str. 12). Za opis vetra je pomembna
turbulenca oziroma mešanje zraka. Glede na ta kriterij ločimo štiri plasti. To so laminarna,
logaritemska in Ekmanova plast ter prosto ozračje. Vertikalno porazdelitev hitrosti vetra ter
njegovo gostoto moči in energije se računa za Ekmanovo in logaritmsko plast, saj sta najbolj
zanimivi. Prva je debela od 100 do 150 metrov. Druga se nad tlemi dviguje do višine 1500 m
(Rakovec in sod, 2009, str. 13). V njiju na hitrost vetra vplivajo relief, podlaga in stanje
ozračja (Rakovec in sod, 2009).
5.1.2. Značilnosti vetrov v Sloveniji
V Sloveniji na vetrove vplivata dva dejavnika. To sta lega v zmernih geografskih širinah in
stik štirih reliefnih enot – Alp, Dinaridov, Panonske nižine in Sredozemlja. Vetrovi pri nas
pihajo z zahoda. Usmerjajo se proti severu in jugu. Od njih se lahko ločijo veliki zračni
vrtinci, ki jim pravimo cikloni in anticikloni. Veter je najšibkejši v središču anticiklona,
najmočnejši pa pri najvišjem gradientu geopotenciala. Anticikloni so dokaj stabilni in lahko
trajajo več tednov. K nam pridejo iz Sredozemlja, severne Afrike in subtropskega Atlantika.
Pogost je azorski anticiklon, ki pride iz smeri subtropskega Atlantika. Hitrost vetra je takrat
nizka. Takšen pojav je pogost poleti, na začetku pomladi in ob koncu zime. Velika hitrost
vetra je prisotna takrat, ko pride do prehoda fronte ali sredozemskega ciklona. V naši državi
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imamo šibke in močne vetrove. Šibki trajajo dalj časa. Močnejši so kratkotrajni in prostorsko
omejeni (Rakovec in sod, 2009). Območja, kjer se pojavljajo najmočnejši vetrovi, so Primorje
s Krasom in z Vipavsko dolino, vznožje Karavank, Logarska dolina in dolina Save Dolinke
ter območja neviht (Arso, 2011). Izjemno pomemben dejavnik so Alpe. Če pihajo zahodni,
severozahodni in severni vetrovi, smo v zavetrju. V primeru južnih, jugovzhodnih in vzhodnih
vetrov imamo opravka s privetrjem. Gore vplivajo tudi na sredozemski ciklon. Kadar je ciklon
na območju zahodnih Alp in severne Italije, pihajo jugozahodni vetrovi. Ko doseže Balkan, se
pojavijo vzhodni vetrovi (Rakovec in sod, 2009). Najbolj pogosti vetrovi pri nas so
severovzhodni, jugozahodni in severni. Prvi so značilni za Prekmurje, Štajersko, Dolenjsko in
Vzhodno Slovenijo. Jugozahodni pihajo v Osrednji Sloveniji, Prekmurju, na Štajerskem in
Dolenjskem. Severni vetrovi so prisotni povsod (Arso, 2011). Naša država ima zavetrno lego
za Alpami ter kotlinsko-ravninski relief. Posledica tega je 30–40 % zavetrje v nižinah, dolinah
in kotlinah. Povprečna hitrost vetra v ravninskem svetu je 2 m/s (Bat in sod, 2009, str. 88).
Najbolj prevetrena dela Slovenije sta gorski svet in Primorska (Bat in sod, 2009).
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Slika 9: Karta povprečne hitrosti vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2001 v Sloveniji

Komentar
Na zgornji karti je predstavljena povprečna hitrost vetra za obdobje 1994–2001, izmerjena 50 m
nad tlemi. Podatki so obdelani z modelom DADA ter razporejeni po statističnih regijah. Najvišja
povprečna hitrost, s katero pihajo vetrovi je 6–7 m/s, najnižja hitrost pa je 1–2 m/s. V Sloveniji je
najbolj zastopana povprečna hitrost vetra od 2 m/s do 5 m/s. Najmanj so razširjene najnižje
vrednosti. Glede na zahteve, povezane s hitrostjo, pridejo za gradnjo vetrnih elektrarn v poštev
lokacije v Notranjsko–Kraški, Obalno–Kraški in Goriški statistični regiji. Primerna so še robna
območja med Goriško in Gorenjsko ter Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Savinjsko statistično
regijo. Potencial ima Pohorsko hribovje, ki si ga delita Koroška in Podravska statistična regija. Na
teh lokacijah je povprečna hitrost 5 m/s ali več. To je minimalna zahteva za delovanje vetrnih
elektrarn. Med izrazito neprimernimi območji so Pomurska, Zasavska, Spodnjeposavska,
Osrednjeslovenska statistična regija in Jugovzhodna Slovenija zaradi prenizkih hitrosti vetra.
V teh statističnih regijah je povprečna hitrost vetra 3 m/s. Na nekaterih lokacijah je lahko
višja, vendar so slednje zavarovana območja.
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Slika 10: Karta povprečne gostote moči vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2001 v
Sloveniji

Komentar
Na zemljevidu je predstavljena povprečna letna gostota moči vetra 50 m nad tlemi za obdobje
1994–2001. Tudi v tem primeru so bili podatke pripravljeni z modelom DADA. Osnovna
podlaga, po kateri so razporejeni, so statistične regije. V Sloveniji je povprečna gostota moči
vetra precej nizka. Večinoma se giblje med 100 W/m2 in 400 W/m2. Najvišje vrednosti so na
intervalu 600–800 W/m2. Lokacij, kjer je gostota moči vetra velika, je malo. Glede na
zastopanost posameznih razredov lahko statistične regije razporedimo v tri skupine. V prvi je
gostota moči vetra med 100–300 W/m2. Sem so uvrščene Pomurska, Spodnjeposavska,
Zasavska, Osrednjeslovenska statistična regija in Jugovzhodna Slovenija. Območja v drugi
skupini imajo gostoto moči vetra 400–500 W/m2. Statistične regije, ki jo predstavljajo so
Podravska, Koroška, Obalno–Kraška in Gorenjska. Tretja skupina je tista, v kateri je gostota
moči vetra največja. Njena vrednost niha med 600 W/m2 in 800 W/m2. Predstavnici zadnje
skupine sta Notranjsko–Kraška in Goriška statistična regija. Savinjska statistična regija je
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nekaj posebnega, ker je ne moremo uvrstiti v nobeno od treh skupin. Na večini ozemlja, ki jo
sestavlja, je povprečna gostota vetra med 100 W/m2 in 300 W/m2. Ob državni meji z Avstrijo
in notranji z Osrednjeslovensko statistično regijo se gostota dvigne do 700 W/m2.
5.1.3. Tipi vetrov
Vetrove delimo na regionalne in lokalne. Prvi nastanejo zaradi splošnih vetrov in vpliva
dinarske ter alpske pregrade. Drugi se oblikujejo pod vplivom regionalnih vetrov, razgibanosti
reliefa, poraščenosti, hrapavosti, razlik v ohlajanju in segrevanju zemeljskega površja,
konvekcijskih padavin in drugih lokalnih dejavnikov. Pihajo samo takrat, ko so ostali zračni
valovi šibki. V nasprotnem primeru se lokalne razlike zabrišejo. Regionalni vetrovi so jugo,
karavanški fen in burja. Med lokalne so uvrščeni burin, maestral, gornik, dolnik, konvektivno
pogojeni vetrovi in nevihtni piši (Rakovec in sod, 2009).
Regionalni vetrovi
Jugo
Ta vrsta vetra se pojavlja pred prehodom hladne fronte sredozemskega ciklona. Vzrok za
njegov nastanek je visok gradient v smeri vzhod-zahod. Piha z jugozahoda in jugovzhoda.
Povzroči ga dvigovanje toplega in vlažnega zraka nad Jadranom. Zrak se nato pomika proti
severu. Hitrost juga se giblje med 15 m/s in 25 m/s (Rakovec in sod, 2009, str. 26). V
Tržaškem zalivu se ob njegovi prisotnosti oblikujejo valovi. Jugo se pojavlja ob obali. V
notranjost sega le do kraškega roba. Kadar se pojavi, je prisoten v celotni Sloveniji, vendar je
v notranjosti šibkejši. Pozimi lahko povzroči odjugo. Jugo piha le kratek čas, saj traja okoli
dva dni. Njegova moč se poveča takrat, ko je stratifikacija ozračja stabilna. V takšnem
primeru se v notranjosti celine v kateremkoli letnem času pojavijo padavine, pozimi pa žled
(Rakovec in sod, 2009).
Karavanški fen
Značilen je za hladno polovico leta. Nastane takrat, ko se sredozemski ciklon premakne nad
vzhodno Evropo. Pojavlja se na južnih pobočjih Karavank, v Julijskih Alpah, Ljubljanski
kotlini, v Kamniško Savinjskih Alpah in dolinah, ki so pod njimi. Fen je enakomeren, suh in
topel veter. V dolinah, pravokotnih na grebene Karavank, so njegove hitrosti najvišje. Fen
piha s hitrostjo nad 20 m/s (Bat in sod, 2009, str. 91). Vetrovni vrtinci so značilni za južna
pobočja in lege za grebeni. Škoda na zgradbah in v gozdu je velika (Rakovec in sod, 2009).
Burja
To je najmočnejši veter, ki se pojavlja pri nas. Nastane ob prehodu hladne fronte
sredozemskega ciklona. V vzhodnem delu Alp se nakopiči hladen zrak. Dvigne se nad
dinarske planote. Odteka po njihovih zahodnih in južnih pobočjih ter potuje proti
Sredozemlju. Burja piha v sunkih s severovzhoda in traja največ deset dni. Ozračje je takrat
stabilno. Njene hitrosti hitro naraščajo in upadajo. Značilna je za pokrajine v zahodni
Sloveniji: Primorska, Notranjska in obalni predeli. Veliko hitrost ima takrat, ko je
temperaturna razlika zraka nad celino in morjem velika (Rakovec in sod, 2009; Bat in sod,
2004). Sunki burje pihajo s hitrostjo višjo od 150 km/h (Rakovec in sod, 2009, str. 27).
Najbolj pogosti so na področjih stekanja in pospeševanja vetrov. Posledice so lomljenje
drevja, odkrivanje streh in zapora cest. Območja najmočnejših sunkov so Predmeja, Col,
Razdrto, Nanos, Rebernice, pas Razdrto–Vremščica–Sežana, Črni Kal, Ilirskobistriška dolina,
Javorniki, Brkini (Rakovec in sod, 2009; Bat in sod, 2004).
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Lokalni vetrovi
Termični vetrovi
Ta vrsta vetrov nastane takrat, ko je zračni tlak enakomeren, zračne mase pa so neenakomerno
ogrete. Premikanje zračnih gmot poteka v smeri hladne–tople zračne mase. Na moč vetra
vplivata temperaturna razlika zračnih mas in relief. Poznamo dve vrsti vetrov. To sta burin in
maestral (Jerman, Polajnar, Trobec, 2003). Najvišja hitrost s katero pihata je 5 m/s. Zelo
redko jo prekoračita (Arso, 2011). Burin piha s kopnega na morje. Pojavlja se v zgodnjih
jutranjih urah, a le kadar je jasno vreme. Opredeljujemo ga tudi kot hidrostatično stabilen tok
(Rakovec in sod, 2009). Pogoj za njegov nastanek je stekanje in kopičenje hladnega zraka nad
planotami v bližini obale. Ko ga je dovolj, se začne strmo spuščati proti morju. Njegova moč
na večji razdalji od obale prične upadati. Burin se pojavlja poleti in jeseni. Takrat je njegova
hitrost največja. Vzroka za to sta ohlajanje zraka nad kopnim in toplo morje (Jerman,
Polajnar, Trobec, 2003). Maestral je hladen veter, ki piha z morja na kopno. Pojavlja se
podnevi (Rakovec in sod, 2009). Na njegov nastanek vpliva sončno sevanje. Zračna masa nad
kopnim se segreva, nad morjem pa ohlaja. Pritisk med njima se mora izenačiti. Hladen zrak
prične pritekati z morja na obalo. Pri tem se dviguje topel zrak. Hitrost vetra je odvisna od
dinarske slemenitve obale in prisojnih leg. Maestral je najmočnejši takrat, ko je območje
zračnega pritiska ustaljeno, nad morjem in obalo pa je jasno vreme. Na njegovo hitrost
vplivata še suh zrak ter večja razlika med dnevno in nočno temperaturo. Zelo visoke hitrosti
se razvijejo na obalnih gričevjih in otokih (Jerman, Polajnar, Trobec, 2003).
Gornik
Nastane v gorah in hribovjih, ko je jasno vreme. Podnevi začnejo pihati šibki vetrovi s
hitrostjo 3 m/s. Najvišja hitrost gornika je 5 m/s (Arso, 2011; Bat in sod, 2009, str. 88).
Zračne mase se dvigujejo ob pobočjih navzgor zaradi segrevanja površja. Ko se segrejejo, se
poviša temperatura zraka. Ta je lažji kot hladen zrak in se prične dvigati. Imenujemo ga
gornik. Značilen je za poletni čas. Jadralni padalci in zmajarji ga radi izkoriščajo. V primeru
dvigovanja vlažnega zraka je možen nastanek neviht. Takrat lahko na nastanek vetra vplivajo
konvektivno pogojeni vetrovi (Bat in sod, 2004; Rakovec in sod, 2009).
Dolnik
Zrak pri tleh in na pobočjih se ponoči ohladi zaradi dolgovalovnega ohlajanja površja. Hladen
zrak se zaradi večje teže začne stekati po pobočjih navzdol. Imenujemo ga dolnik (Bat in sod,
2004). Najmočnejši je v zožitvi in ovinkih doline. Najpogosteje se pojavlja pozimi. Njegova
hitrost je odvisna od jakosti dolinskih vetrov v dnevnem in letnem ciklu. Če je ozračje vlažno
in nestabilno, bodo na nastanek vplivali konvektivni lokalni vetrovi (Rakovec in sod, 2009).
Najvišja možna hitrost dolnika je 5 m/s (Arso, 2011).
Konvektivno pogojeni vetrovi
Nastanejo takrat, ko prevladujejo oblaki vertikalnega razvoja, ki se oblikujejo ob plohah in
nevihtah. Zrak se steka, dviga in razteka ob prej omenjenih oblakih. Veter bo močnejši ob
hujših nevihtah. Konvektivno pogojeni vetrovi lahko nastanejo zaradi pobočnih in dolinskih
vetrov (Rakovec in sod, 2009).
Nevihtni piši
Piši se pojavljajo ob nevihtah. V nevihtnem oblaku se zrak najprej začne dvigovati in ohlajati,
kar vodi v nastanek padavin. Ohlajen zrak zaradi negativnega vzgona potuje proti tlom. Pri
tleh se oblikuje hladen nevihtni piš. Njegova hitrost je lahko 100 km/h (Rakovec in sod, 2009,
str. 29). Če nevihta traja dalj časa, se cona stekanja in cona nevihtnega piša ločita. Do tega
pride zato, da se nevihta ne bi zadušila. Pri nas so piši pogosti pomladi in na začetku poletja.
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Poškodujejo drevje, uničujejo kmetijski pridelek ter razkrivajo strehe. V primeru močne
nevihte nastane vrtinčast vihar, ki je trikrat močnejši. V Sloveniji so vrtinčasti viharji redkost
(Rakovec in sod, 2009).
5.1.4. Meritve v Sloveniji
V obdobju 1990–2004 je bilo v Sloveniji 43 meteoroloških postaj, ki so imele registrirane
anemometre. Med njimi jih je 32 stalno delovalo do leta 2004. Le deset je takšnih, ki so jih
prej ukinili. Med vsemi delujočimi jih je samo šestindvajset zbiralo podatke za obdobje daljše
od petih let. Podatke so beležili na vsake pol ure. Hitrost vetra je bila zmerjena deset metrov
nad tlemi (Rakovec in sod, 2009, str. 29). Merilne postaje so postavljene predvsem v kotlinah,
ravninah in dolinah. Malo jih je v višjih legah. Posledica tega je neenakomerna razporeditev
postaj z anemometri. V naši državi ločimo šest pasov z merilnimi postajami. Prvi pas sega do
200 metrov nadmorske višine. V njem je gostota razporeditve objektov nadpovprečna, saj je
merilnih postaj štirikrat več glede na delež površine, ki ga pas obsega. Drugi pas se razteza
med 200 in 400 metri nadmorske višine. Gre za območje, kjer sta deleža površine in merilnih
mest dokaj enotna. V predelu s 400 do 600 m.n.v. je površina površja dvakrat večja v
primerjavi z meteorološkimi postajami. V višinskem pasu 600–800 m.n.v. se razmere
poslabšajo. Na nadmorski višini od 800 do 1000 metrov je razmerje med površino območja in
postajami precej enotno. Situacija je najslabša nad 1000 metri nadmorske višine, saj so tam le
štiri merilne postaje. Glede na podatke so meritve vetra enakomerno razporejene do 500
m.n.v. Nad to mejo so neenakomerno razporejene (Rakovec in sod, 2009, str. 29 in 30). Nad
500 m.n.v. so regije neenakomerno pokrite s postajami, ki imajo nize daljše od 5 let (Rakovec
in sod, 2009, str. 30). Razmere so najslabše v Cerkljanskem-Idrijskem hribovju, v zahodni
Dolenjski, vzhodni Notranjski, Beli Krajini in Savinjski statistični regiji. V regijah z gosto
pokritostjo je večina merilnih mest v ravnini. V gorah je precej postaj, ki merijo hitrost vetra,
vendar se dve med njimi nahajata v ravnini. To sta Rateče in Bovec. Hitrosti vetra se v južnih
Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah, na območju Kozjaka in Gorjancev
ter predalpskem hribovju ne merijo. Nekaj nerednih meritev so izvedli na Banjšicah,
Javornikih, Nanosu, Blokah, Snežniku in v Trnovskem gozdu. Nadpovprečno velik delež
meteoroloških postaj je v Spodnjem Posavju in ob obali (Rakovec in sod, 2009). Po letu 2004
so dodali še sedem novih merilnih mest. Nizi meritev, ki se na njih opravljajo, so krajši od
petih let. Z njimi so rahlo izboljšali razmere v Jugovzhodni Sloveniji in v Savinjski statistični
regiji (Rakovec in sod, 2009, str. 30). V letu 2005 je delovalo 21 merilnih postaj. To so
Ajdovščina, Bilje, Bovec, Brnik, Celje, Kredarica, Krško, Krvavec, Lesce, Lisca, Ljubljana,
Maribor, Maribor – letališče, Murska Sobota, Novo mesto, Portorož, Postojna, Ptuj, Rogla,
Šmartno pri Slovenj Gradcu in Tinjan. Na njih so merili povprečno hitrost in gostoto moči
vetra ter zbirali podatke o standardnem odklonu vetra (Arso, 2011).
5.2. Zavarovana območja
Svetovna zveza za varstvo narave ali IUCN se ukvarja z varovanjem narave in spodbujanjem
trajnostne rabe naravnih virov. IUCN je sestavljena iz šestih komisij, v katerih je zaposlenih
več kot 8000 ljudi (Arso, 2011). To so svetovna komisija za zavarovana območja ter komisije
za ohranitev vrst, izobraževanje in komunikacijo, okoljsko pravo, upravljanje z ekosistemi in
za okoljsko, ekonomsko ter socialno politiko. Leta 1993 se je v IUCN včlanil tudi Arso
(Arso, 2011). V zadnjem času se Svetovna zveza za varstvo narave ukvarja s
komunikacijskim projektom za usposabljanje delavcev, ki se bodo zaposlili v službah,
vezanih na varovanje okolja. Denar zanj prispeva nizozemska vlada PIN Mantra. Zaposleni v
zavodih za varovanje naravne in kulturne dediščine v Mariboru so leta 2001 izvedli dva
projekta – delo v krajinskem parku Peca-Topla in obnova kalov. Projekt o obnovi kalov so v
okviru konference aprila 2002 predstavili v Haagu (Arso, 2011). Po svetovnih merilih je
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opredeljenih osem zavarovanih območij: strogi naravni rezervat/naravno območje, strogi
naravni rezervat, naravno območje, narodni park, naravni spomenik, zavarovani habitati
rastlinskih in živalskih vrst, zavarovana krajina, zavarovana območja naravnih virov. Strogi
naravni rezervat/naravno območje je pokrajina, v kateri se ohranja naravo in izvaja
znanstvene raziskave. Strogi naravni rezervat je namenjen samo raziskovanju. Naravno
območje je zavarovano zaradi ohranjanja prvobitne narave. Narodni park je opredeljen kot
pokrajina, v kateri se ohranja ekosisteme, ljudje pa se v njej ukvarjajo z rekreacijo. Naravni
spomenik je kraj, ki je zaščiten zaradi dragocenih naravnih oblik in pojavov. Zavarovani
habitati rastlinskih in živalskih vrst so predeli, na katerih se ohranja biotsko pestrost in ščiti
redke ter ogrožene vrste. Zavarovana krajina je naravno območje, ki ga varujemo in
uporabljamo v rekreacijske namene. Zavarovana območja naravnih virov so pokrajine, v
katerih prevladuje trajnostna raba naravnih virov (Arso, 2011). Posebna vrsta zavarovanih
predelov je Natura 2000. To so zavarovane pokrajine, ki so jih določile države članice
Evropske unije s ciljem ohranitve biotske pestrosti za prihodnost. Naturo 2000 sestavljajo
redki ter ogroženi živalski in rastlinski habitati.
Zavarovana območja so opredeljena na podlagi ptičje in habitatne direktive. Ptičja direktiva z
mednarodno oznako SPA je bila sprejeta 2. 4. 1979, v veljavi pa je od leta 1981. Habitatno, ki
ima mednarodno oznako SCI, so priznali 21. 5. 1992. Od takrat naprej jo dopolnjujejo (Arso,
2011; Biseri slovenske narave, 2011). Ptičja direktiva se zavzema za ohranitev prosto živečih
ptičjih populacij v Evropski uniji z vidika ekoloških, znanstvenih in kulturnih zahtev.
Varovanje ptic ima prednost pred rekreacijo in ekonomijo. Naloga držav članic je, da zadržijo
ali ponovno uvedejo dovolj pestra in velika območja za nekatere vrste ptic. Kadar gre za ptice
selivke, so njihovi habitati opredeljeni kot posebna zavarovana območja. Za njih veljajo
posebni varovalni ukrepi. Z direktivo je urejeno lovljenje in prodaja ptic. Določenih vrst se ne
sme loviti in z njimi trgovati. Direktiva o habitatih je namenjena ohranjanju habitatov
rastlinskih in živalskih vrst, ki so redki ali ogroženi. Sestavljata jo dve prilogi. Prva opisuje
habitatne tipe, druga pa rastlinske in živalske vrste. Postopek sprejetja v Naturo 2000 poteka
po korakih. Najprej država članica navede pomembna območja na državni ravni. Evropska
unija jih ovrednoti in odobri. Država članica jih nazadnje opredeli kot SAC območja. Od
takrat naprej so del Nature 2000. Zanje veljajo določene obveznosti. Upravlja se jih z
ustreznimi načrti glede na zakonske, upravne in pogodbene ukrepe. Razmere se ne smejo
slabšati (Biseri Slovenske narave, 2011).
5.2.1. Zavarovana območja v Sloveniji
Naravne vrednote in biotska pestrost so v Sloveniji zavarovane z Zakonom o ohranjanju
narave. V naši državi zavarovana območja obsegajo 254 847 ha ali 12,57 % ozemlja. Natura
2000 pokriva 35,5 % ozemlja. V naši državi je opredeljenih 14 901 naravnih vrednot (Arso,
2011). Z ohranjanjem vseh zaščitenih območij se ukvarja Arso. Osnovni cilj na področju
varovanja narave je višja kakovost delovanja strokovnih in upravnih služb, ki se ukvarjajo z
zaščitenimi območji. Pomembna prioriteta je še kakovostno delovanje zakonodaje in
mednarodnih pogodb. Želja je čim večja ozaveščenost in informiranost javnosti v zvezi z
varovanjem okolja (Arso, 2011).
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5.2.2. Tipi zavarovanih območij v Sloveniji
Širša zavarovana območja
Narodni park je obširnejši del površja, ki je sestavljen iz naravnih vrednot in velike biotske
pestrosti. Večinoma gre za prvotno naravo, v kateri so ohranjeni naravni ekosistemi in odnosi
med njimi. Ponekod je prisotno intenzivnejše človekovo delovanje, vendar je skladno z
naravo. V Sloveniji imamo samo Triglavski narodni park, ki so ga zavarovali v letih 1981 in
2010. Njegova površina je 83 982 hektarov (Arso, 2011). Regijski parki predstavljajo tipične
ekosisteme ter pokrajine z ohranjeno naravo in naravne vrednote. Vpliv človeka je večji, a
skladen z naravo. Pri nas so trije regijski parki: Kozjanski, Notranjski in regijski park
Škocjanske jame. Prvega s površino 20760 ha so zaščitili leta 1981 (Arso, 2011). Drugi ima
največji obseg, in sicer 22 282 ha. Ustanovljen je bil v letu 2002. Regijski park Škocjanske
jame obsega le 401 ha, zaščitili pa so ga 1996. leta (Arso, 2011). Krajinski park je predel, kjer
se delovanje človeka dolgotrajno in kakovostno prepleta z naravo. Za takšne predele je
značilna precejšnja ekološka, biotska in krajinska vrednost. V Sloveniji je 44 krajinskih
parkov. Najbolj znani med njimi so Golte, Boč-Plešivec, južni obronki Trnovskega gozda,
Goričko, Jareninski dol, Ljubljansko barje, Kum, Logarska dolina, Strunjan, Robanov Kot,
Tivoli z Rožnikom in Šišenskim hribom, Štanjel, Sečoveljske soline, Kolpa (Arso, 2011).
Ožja zavarovana območja
Strogi naravni rezervat predstavljajo naravno ohranjeni geotopi, življenjski prostori različnih
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske
pestrosti. V takšni pokrajini se naravni procesi odvijajo brez človekovega vmešavanja. V
Sloveniji je le en strogi naravni rezervat (Arso, 2011). Naravni rezervat sestavljajo geotopi,
življenjski prostori redkih rastlinskih in živalskih vrst in predeli z veliko biotsko pestrostjo.
Človekovo delovanje je prisotno, vendar je uravnoteženo z naravo. Naravnih rezervatov je 54
(Arso, 2011). Naravni spomenik je oznaka za območje, na katerem se pojavljajo lepo
oblikovane in velike naravne vrednote. Njihova lega je nekaj posebnega ali pa so zelo redke.
Na ozemlju Slovenije je 1277 naravnih spomenikov (Arso, 2011).
Natura 2000
V Sloveniji je vlada opredelila območja Nature 2000 z dvema uredbama. Prva je Uredba o
posebnih varstvenih območjih, druga pa se nanaša na njene spremembe in dopolnitve. Pri nas
ta zavarovana območja prekrivajo 720 287,82 ha ali 35,53 % površine. Predeli s ptičjo
direktivo predstavljajo 22,78 %, tisti s habitatno pa 31,55 % celotne pokrajine, ki je uvrščena
v Naturo 2000 (Arso, 2011). Območja Nature 2000 se lahko prekrivajo s širšimi in ožjimi
zavarovanimi območji. Zakoni, na katere se opira naša država, so Zakon o ohranjanju narave,
Uredba o posebnih varstvenih območjih, Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature
2000 in določitev razvojnih ukrepov ter Uredbe o prosto živečih rastlinskih vrstah, živalskih
vrstah ter habitatnih tipih. Zakon o ohranjanju narave se ukvarja z oblikovanjem območij
Nature 2000 s pravnega vidika. Tisti predel, ki je bistvenega pomena za ohranitev zaradi vrst
in habitatov, imenujemo Natura 2000. Pri nas takšna območja določi vlada, vendar pri tem
upošteva mnenja lokalnih skupnosti. Njeni nalogi sta še določitev ciljev in predpisov, vezanih
na ohranjevanje vrst in habitatov ter zagotavljanje ustreznega varstva. Uredba o posebnih
varstvenih območjih je bila sprejeta avgusta 2004. Z njo je vlada v okviru ptičje direktive
določila 26 območij, na katerih živi 41 vrst ptic. Glede na habitatno direktivo je opredelila
260 posebnih območij, ki so vezana na 256 habitatnih tipov, na katerih živi 111 rastlinskih in
živalskih vrst. Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitev razvojnih
ukrepov je bil prav tako sprejet leta 2004. Potrdili so ga na podlagi devetega in desetega
odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave v mesecu aprilu (Biseri Slovenske narave,
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2011). Izhaja iz tega, da je status Nature 2000 pozitiven razvojni ukrep. Vlada je s tem
načrtom raziskala posledice v socialnih in gospodarskih razmerah ter pripravila primerne
razvojne ukrepe. Uredba o prosto živečih rastlinskih vrstah je bila sprejeta aprila 2004. Z njo
se ureja varovanje ogroženih rastlinskih vrst, ki so v nevarnosti zaradi preobilnega trganja,
ruvanja ali izkopavanja. Nanje lahko neugodno vpliva gospodarski razvoj. Uredba se navezuje
predvsem na pravila ravnanja z določenimi rastlinami, režime varovanja ter načine za
spremljanje stanja okolja. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je v veljavi od
aprila 2004 (Biseri Slovenske narave, 2011). Nanaša se na ogrožene in mednarodno zaščitene
živalske vrste. Z njo se postavlja pravila o ravnanju z vrstami, varstvenih režimih, spremljanju
stanja. Navezuje se na vrste, ki živijo v Sloveniji in v državah Evropske unije. Sestavljena je
iz dveh prilog. Prva omenja domorodne in druge zavarovane živali v naši državi, druga pa
tiste, ki so pomembne za ohranitev habitatov. Z listino se ureja tudi status ujetih živali in
njihovo trgovanje ter ukrepe povezne z zastrupljanjem, poškodbami in ubijanjem.
Uredba o habitatnih tipih je začela veljati leta 2003 (Biseri Slovenske narave, 2011). Z njo so
določeni habitatni tipi, ki imajo prednost pri ohranjanju zaradi redkosti, ranljivosti ali majhne
površine. Določeni so z dvema prilogama. V prvi so navedeni habitati po skupinah. Ločimo
sedem skupin: morski, obalni in priobalni habitatni tipi, habitatni tipi sladkih voda, habitatni
tipi grmišč in travišč, gozdni habitatni tipi, habitatni tipi barij in močvirij ter goličav, jame.
Druga priloga opisuje glavne cilje za dosego primernih ekoloških razmer pri posameznih
tipih. Program upravljanja območij Nature 2000 velja za obdobje 2007–2013 (Biseri
Slovenske narave, 2011). Njegovi cilji so vezani na notranja strožje zavarovana območja.
Najpomembnejši so varovalni cilji iz Uredbe o posebnih varstvenih območjih, ki so vezani na
ohranjanje habitatov redkih vrst. Poznamo štiri varovalne ukrepe; prvi poudarjajo varstvo
narave, drugi se ukvarjajo s prilagojeno rabo naravnih dobrin, tretji zagovarjajo prilagojeno
kmetijsko prakso, zadnji se nanašajo na usmeritve pri upravljanju voda. Stanje redno
preverjamo in nadzorujemo, saj le tako ugotovimo, ali so bili ukrepi v zvezi s habitati ter
rastlinskimi in živalskimi vrstami učinkoviti (Biseri slovenske narave, 2011).
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Slika 11: Karta zavarovanih območij v Sloveniji

Komentar
Na karti so predstavljena območja Nature 2000 po statističnih regijah. Z rdečo barvo so
označena območja, za katera velja ptičja direktiva. Največ takšnih pokrajin je v ObalnoKraški in Pomurski statistični regiji. Pojavljajo se še v Goriški, Gorenjski, Savinjski,
Notranjsko–Kraški, Koroški, Podravski statistični regiji. Manjši predeli so prisotni tudi v
Jugovzhodni Sloveniji in Zasavski statistični regiji. Zelena barva predstavlja tiste kraje, ki so
pod habitatno direktivo. Tovrstne pokrajine prevladujejo v Obalno–Kraški in Goriški
statistični regiji ter v Jugovzhodni Sloveniji. Zastopanost je dobra še v Gorenjski,
Osrednjeslovenski in Podravski statistični regiji. Manjši predeli pod habitatno direktivo so
prisotni še v Pomurski, Koroški, Savinjski, Spodnjeposavski, Zasavski in Obalno–Kraški
statistični regiji. Z modro barvo so označena tisti območja, ki še niso v Naturi 2000, a bi jih
vanjo lahko uvrstili. Njihova razširjenost je največja v Obalno–Kraški in Notranjsko–Kraški
statistični regiji. Predlogi so podani tudi za posamezne kraje v Goriški, Osrednjeslovenski,
Savinjski, Koroški, Podravski, Pomurski, Spodnjeposavski statistični regiji in v Jugovzhodni
Sloveniji. Če karto primerjamo s tisto, na kateri je predstavljena povprečna hitrost vetra 50 m
nad tlemi v obdobju 1994–2001, se izkaže, da je največ lokacij Nature 2000 na tistih predelih,
kjer sta hitrost in moč vetra dovolj velika za postavitev vetrnih elektrarn.
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6. PREDSTAVITEV PRIMERNIH IN OPTIMALNIH OBMOČIJ
ZA POSTAVITEV VETRNIH ELEKTRARN
6.1. Uvod
V Sloveniji so potencial vetra proučevali na Primorskem, drugod pa ne. Ocenili so ga s
pomočjo meritev na meteoroloških postajah in numeričnim modeliranjem. Izkazalo se je, da
so najbolj ugodne lokacije Trnovski gozd med Golaki in Colom, Nanos, Javorniki,
Vremščica, Slavnik in Kraški rob, obala in morska gladina. Pri proučevanju potenciala vetra
sta se pojavili dve težavi. Prva so meritve, ki so bile izvedene 10 metrov nad tlemi, druga
ovira so nižinske lege merilnih postaj (Vrhovec, 2003, str. 204). Elektro Primorska, ki je
potencialni investitor je zaradi tega skupaj s tujimi partnerji in domačini izvajala meritve vetra
na Trstelju, Gori, Banjšicah, Nanosu, Goliču, Kokoši, Volovji rebri, Slatni in Pivki. Hitrosti
vetra so merili z anemometri, pritrjenimi na 15 metrov visoke jambore (Vrhovec, 2003, str.
204). Na podlagi modelskih študij in meritev je Primorska opredeljena kot primerno območje
za gospodarsko izkoriščanje vetra, saj je povprečna hitrost 6 m/s ali več. Povprečna gostota
moči vetra je z vrednostjo 300 W/m2 najvišja na področju Sinjega vrha in Gore – Trnovski
gozd (Vrhovec, 2003, str. 204). Tuji znanstveniki menijo, da je na Primorskem nekaj dobrih
lokacij za postavitev vetrnih elektrarn, vendar pa tistih najboljših zaradi močnih vetrov ni.
Pravzaprav so številne lokacije ravno na robu sprejemljivosti z ekonomskega vidika. Predeli
na Krasu in v Vipavski dolini so neprimerni zaradi močnih sunkov burje. Druge ovire, ki se še
pojavljajo na Primorskem, so sneg, ivje in žled, ki se lahko kopičijo na vetrnih elektrarnah.
Države iz zahodne Evrope vetrne elektrarne postavljajo na območjih, kjer so zime milejše kot
pri nas v Dinarskem gorstvu. V prihodnosti naj bi proučili vetrni potencial v celotni Sloveniji
z ustreznimi klimatološkimi podatki in modeliranjem vetra (Vrhovec, 2003). V predlogu
Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 2030 so
predstavljene lokacije, na katerih naj bi do leta 2030 postavili večje vetrne elektrarne, in
omilitveni ukrepi, ki naj bi jih pri gradnji objektov upoštevali (Urbančič in sod, 2011). V
podpoglavju 6.2. sem predstavila dejanske in potencialne lokacije za postavitev vetrnih
elektrarn. Dodala sem opise tistih območij, na katerih je Ministrstvo za gospodarstvo
načrtovalo postavitev vetrnih turbin, vendar so bile izločene iz nadaljnje obravnave zaradi
prevelikih vplivov na okolje. V podpoglavju 6.3. sem opisala potencialne predele za
postavitev vetrnih elektrarn, v naslednjem pa opredelila primernost lokacij.
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Slika 12: Potencialne in optimalne lokacije vetrnih elektrarn v Sloveniji 50 m nad površjem

Komentar
Na karti so predstavljene potencialne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn. Na območjih,
označenih z rdečo črto je bila povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001
5–6 m/s. Temno rdeče črte označujejo kraje s povprečno hitrostjo 6–7 m/s 50 m nad tlemi v
istem časovnem obdobju. Te pokrajine so primerne za postavitev vetrnih elektrarn, saj je tam
hitrost vetra dovolj visoka za gospodarsko izrabo. Potencialni predeli se nahajajo v Obalno–
Kraški, Notranjsko–Kraški, Goriški, Gorenjski, Osrednjeslovenski, Savinjski, Koroški,
Podravski in statistični regiji Jugovzhodni Sloveniji. Večina primernih lokacij se prekriva z
območji Natura 2000, ki so označene z zeleno barvo. Modra barva označuje področja, ki so
predlagana za uvrstitev v Naturo 2000. Optimalni lokaciji se nahajata v Koroški in Obalno–
Kraški statistični regiji; to sta Košenjak in Griško polje. Zasavska, Spodnjeposavska in
Pomurska statistična regija niso primerne za gospodarsko izrabo vetra zaradi prenizkih
povprečnih letnih hitrosti vetra.
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Slika 13: Karta lokacij vetrnih elektrarn iz predloga novega Nacionalnega energetskega
programa 50 m nad površjem

Komentar
Na karti so predstavljena območja, ki so opisana v predlogu Nacionalnega energetskega
načrta do leta 2030. Svetlo rdeča črta omejuje tiste predele, kjer se povprečna hitrost vetra 50
metrov nad tlemi giblje med 5 m/s in 6 m/s. Temno rdeča črta predstavlja kraje z najvišjo
povprečno letno hitrostjo vetra 6–7 m/s. Z zeleno barvo so označena zavarovana območja in
Natura 2000. Modra barva predstavlja kraje, ki niso zaščiteni, vendar bi jih v prihodnosti
lahko vključili v zavarovana območja. Oranžni krogi s številkami na zgornji karti
predstavljajo lokacije, opisane v predlogu Nacionalnega energetskega programa do leta 2030.
Predlagana območja za postavitev vetrnih elektrarn so: 1. Porezen, 2. Rogatec–Črnivec–Ojstri
vrh, 3. Špitalič–Trojane–Motnik, 4. Knezdol–Mrzlica, 5. Golte, 6. Črni vrh z Zaloško planino,
7. Slivniško Pohorje, 8. Velika gora, 9. Novokrajski vrhi, 10. Hrpelje–Slope, 11. Senožeška
Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec, 12. Grgar–Trnovo, 13. Banjšice–Lokovec in 14. Avče.
Večina se jih nahaja v bližini Nature 2000 ali v njej ter na robu predelov s povprečno hitrostjo
vetra nad 5 m/s 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001.
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Slika 14: Karta lokacij vetrnih elektrarn glede na gospodarsko infrastrukturo

Komentar
Pri postavitvi vetrnih elektrarn je poleg fizično geografskih potrebno upoštevati tudi družbeno
geografske dejavnike. Med njimi izstopajo prometne povezave in daljnovodi. Njihova
oddaljenost od izbrane lokacije je pomembna, saj se na podlagi tega ugotavlja, ali so
infrastrukturne povezave dobre ali pa je potrebna gradnja novih cest in daljnovodov. Na
zgornji karti so predstavljena potencialna območja vetrnih elektrarn glede na lego večjih
naselij, prometnic in daljnovodov. Z rjavo barvo so označena naselja, v katerih živi od 5000
do 10000 in več kot 10000 prebivalcev. Z rdečo črto so označene ceste. Bolj, ko je črta
debela, bolj prometna je cesta. Modra barva predstavlja daljnovode. V programu Arcmapu so
bili narejeni izračuni oddaljenosti potencialnih lokacij vetrnih elektrarn od daljnovodov, cest
in naselij. Pri računanju sem uporabila ukaz Distance (euclidian distance) in Zonal statistics.
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Lokacije, na katerih je povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi 5–6 m/s, so od
daljnovodov v povprečju oddaljene okoli 13,86 km, od avtoceste so oddaljene 14,12 km, od
hitre ceste pa 15,04 km. Glavne ceste prvega reda so od primernih območij v povprečju
oddaljene od 7,46 do 11,88 km. Ceste drugega reda potekajo 11,9 km stran od optimalnih
lokacij. Pokrajine, kjer piha veter 50 metrov nad tlemi 6–7 m/s, so od daljnovodov v
povprečju oddaljene 19,42 km. Avtoceste so zgrajene 19,76 km stran. Primerni predeli so od
hitrih cest v povprečju oddaljeni 20,41 km. Glavne ceste prvega reda potekajo 12,95 km,
drugega reda pa 20,07 km stran od potencialnih območij. Naselja so od potencialnih pokrajin
oddaljena več kot 0,5 km. Glede na podatke in izračune v neposredni bližini primernih lokacij
za postavitev vetrnih elektrarn v večini primerov ni večjih in pomembnejših prometnic ter
daljnovodov. Iz tega sledi, da bi v primeru gradnje objektov morali vzpostaviti novo
električno omrežje ter zgraditi ceste oziroma obnoviti in asfaltirati stare. Naselja so od
potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn oddaljena več kot 500 m, kar pomeni, da
težav s hrupom ni.
Slika 15: Kokoš

Avtor: Teja Drole, 5. 2. 2011
Kokoš je hrib nad vasjo Lokev, na katerem so izvajali meritve hitrosti vetra. Na sliki je manjši
travnik v bližini gostilne, na katerem je postavljen drog z merilcem vetra. Pokrajina je
poraščena z gozdom. Prevladujejo iglavci in listavci. Na vrh vodita gozdna cesta in pot skozi
gozd.
6.2. Predstavitev lokacij
V predlogu Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 je predstavljenih 14
potencialnih lokacij, na katerih naj bi postavili vetrne elektrarne z močjo nad 10 MW. To 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 in Avče
(Urbančič in sod, 2011, str. 164). Poleg tega so v publikaciji predstavljeni splošni in konkretni
omilitveni ukrepi, ki jih upoštevamo pri gradnji vetrnih elektrarn. V prvo skupino so uvrščene
dejavnosti na področju narave, kulturne dediščine in krajine. Druga skupina predstavlja
konkretne rešitve na posameznih izbranih lokacijah (Urbančič, 2011). Nacionalni energetski
program spremlja Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje. V njem so
predstavljeni vplivi na zavarovana območja, živali, naravne vrednote in ekološko pomembna
območja za posamezne lokacije vetrnih elektrarn. Navedena so tudi opozorila v zvezi s
kulturno dediščino. Na kratko so predstavljene še pokrajine, na katerih bi lahko postavili
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vetrne elektrarne, a so izključene iz predloga Nacionalnega energetskega programa, saj gre za
naravovarstveno pomembna območja. Vpliv gradnje in delovanje objektov na vrste, habitatne
tipe ter na funkcionalno povezanost in celovitost takšnih pokrajin bi bil zelo velik in
posledično nesprejemljiv (Aquarius d.o.o., 2011).
Splošni omilitveni ukrepi
Pokrajina
Pri gradnji vetrnih elektrarn so z vidika pokrajine pomembni njena kakovost, merilo, relief,
strukturne značilnosti in krajinske prvine, urbanizirana območja, vidnost in oblikovanje.
Kakovost pokrajine
Vetrih turbin ne postavljamo v izjemnih pokrajinah in v predelih z značilnostmi, ki so
prepoznavne na nacionalni ravni. V nasprotnem primeru je nujna izvedba vidne analize. Na
podlagi analize izpeljemo prilagoditve tako, da so ohranjene značilnosti prostora. Naravno
ohranjena in biotsko pestra območja so neprimerne lokacije zaradi večje ranljivosti.
Merilo
Pri gradnji se merilo prostora upošteva z vidika razmestitve, obsega, števila in velikosti
vetrnih elektrarn (Urbančič in sod, 2011). Najprimernejše so lokacije z veliko površino, saj so
v nasprotnem primeru vetrne turbine preveč opazne in prepoznavne. Zaradi funkcionalnosti
pokrajine in velikosti naselij so najprimernejše lokacije, kjer so farme postavljene kot celota.
Razpršena postavitev na večjih razdaljah ni priporočljiva.
Relief
V načrtih proučimo topografske in reliefne značilnosti površja. Manj pestre, ravninske in
odprte pokrajine z blagim reliefnim prehodom so primernejše kot pestra ter razčlenjena
območja. Pomembna dejavnika pri projektih sta še prehodnost in neprehodnost terena.
Strukturne značilnosti in pokrajinske prvine
Zaradi vnosa novih elementov se v pokrajini vzpostavijo drugačna prostorska razmerja, ki so
odvisna še od obstoječe strukture okolja in pokritosti tal (Urbančič in sod, 2011).
Najprimernejše so lokacije s preprosto zgradbo.
Urbanizirana območja
Najboljše so degradirane urbane površine, med katere sodijo industrijski obrati, poslovne
cone, razvrednoteni predeli vzdolž prometnic ter razvrednotena območja kopov in deponij.
Razmerje med urbano pokrajino in vetrnimi turbinami naj bo skladno. Gradnja na pretirano
nasičenih krajih ni priporočljiva.
Vidnost
Nagibe in reliefne strukture izrabimo pri usmerjanju in zakrivanju pogleda. Višje ležeča in
bolj izpostavljena območja niso primerna za postavitev vetrnih turbin.
Oblikovanje
Velikost vetrnih elektrarn je odvisna od reliefnih značilnosti pokrajine in merila prostora, v
katerem bodo postavljene. Pri postavitvi so priporočljive sodobne možnosti in rešitve.
Spremljajoči objekti naj bodo kakovostno zgrajeni, majhni, enostavni in nemoteči. Pri
umestitvi v prostor upoštevamo kompozicijo in odnose med vetrnimi elektrarnami ter jasnost
pogleda. V odprti in pregledni pokrajini objekte porazdelimo v pravilnih vzorcih, medtem ko
je v razčlenjeni pokrajini postavitev nepravilna.Vetrne elektrarne so stopenjsko razvrščene na
lokacijah s poudarjenimi prostorskimi značilnostmi (Urbančič in sod, 2011).
Narava
Vetrnih elektrarn ne postavljamo na osrednja območja življenjskega prostora velikih zveri,
zavarovana in SPA območja ter v habitate ogroženih in zavarovanih vrst. Pred gradnjo s
primernimi metodami beležimo preletna območja ptic in prehranjevalne poti netopirjev ter
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kartiramo habitate (Urbančič in sod, 2011, str. 181 in 182). Gnezdišča ogroženih vrst ptic
označimo in proučimo vpliv vetrnih elektrarn na velike zveri. S pomočjo rezultatov raziskav
izvedemo presojo vplivov na živali, rastline in habitatne tipe. Načrtovanje, postavljanje in
vzdrževanje vetrnih elektrarn ne sme ogrožati ptic. Mednarodna priporočila, ki jih
upoštevamo, so: 1. vetrnih elektrarn naj se ne postavlja v pokrajinah, zavarovanih zaradi ptic,
2. večja redna preletna območja ptic niso primerne lokacije, 3. v bližino habitatov ogroženih
vrst ptic se vetrnih elektrarn ne postavlja, 4. proučiti je potrebno različne lokacije in izbrati
najboljšo, 5. pred gradnjo naj se izdela nacionalni plan potreb po energiji iz vetra, 6. popis
ptic na potencialnih območjih je obvezen, 7. popisi ptic naj se izvajajo eno do dve leti, 8.
popise naj izvedejo strokovnjaki, 9. pri ocenjevanju vplivov na okolje se mora upoštevati
daljinski in vpliv infrastrukture (Urbančič in sod, 2011, str. 181 in 182).
Kulturna dediščina
Objekte v prostoru optimalno porazdelimo tako, da elementi kulturne dediščine niso
prizadeti.V takšnem primeru je vplivno območje vetrnih elektrarn večje. Običajno se
načrtovalci projektov izognejo pokrajinam, ki so bogate s kulturno dediščino. Na potencialnih
lokacijah vetrnih elektrarn naj pred izvedbo načrtov opravijo arheološke raziskave (Urbančič
in sod, 2011).
Opis posameznih lokacij
Porezen
Porezen je s 1630 m najvišji hrib v Cerkljanskem hribovju. Uvrščen je v enoto Cerkljansko,
Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje (Belec in sod, 2001, str. 73). Matična
podlaga v pokrajini so kredni apnenci z vmesnimi zaplatami laporja. Podnebje v tem delu
Slovenije je zmerno celinsko. Porezen sodi med najbolj namočena območja v Cerkljanskem
hribovju. Njegov vrh je poraščen s travniki, medtem ko na pobočjih uspeva bukov gozd. Na
hladnejših legah se pojavljajo rastišča iglavcev. Pomladi in poleti na travnikih cvetijo murke,
travnolistna perunika in avrikelj (Belec in sod, 2001; Čadež in sod, 1979). Hrib je opredeljen
kot potencialna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn. Objekti naj bi neposredno vplivali na
SCI Podbrdo–Skalovje, Porezen in Cerkno–Zakriž ter na ZO soteska potoka Zapoška in Kuk.
Daljinski vpliv naj bi se poznal na SCI Cerkno–Zakriž in Porezen. Med živalskimi vrstami je
zaradi projekta najbolj ogrožen netopir mali podkovnjak. Naravne in pričakovane naravne
enote v soseščini so Selška Sora, Ruscov slap, Skočnik pod Poreznom, Podcajnovo okno,
Zapoška soteska s slapovi, Spodnji Sopot pod Poreznom, Milpoh in Vojspoh, grapa Zajtel,
soteska Driselpoh, Prodar, Lajtna grapa, Davča s Poreznom in karbonati. Ekološko
pomembna območja v bližnji okolici so Julijske Alpe, Porezen–Cimprovka, Cerkno–Zakriž,
Podbrdo, Idrijca s pritoki in Driselpoh (Aquarius d.o.o., 2011). Omilitveni ukrepi, ki se jih bo
upoštevalo pri gradnji, so: Načrtovanje posegov mora potekati izven SCI Podbrdo–Skalovje,
ZO Kuk, soteske potoka Zapoška ter naravnih vrednot. Izvajalci naj upoštevajo odloka o
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
občine Idrija oziroma Tolmina. Rastišče kratkodlakave popkorese mora ostati nedotaknjeno.
Zatočišča, preletne poti in prehranjevalne habitate netopirjev je potrebno evidentirati ter
proučiti vpliv nanje. Raziskave naj bi se izvajale minimalno eno leto (Urbančič in sod, 2011,
str. 182). Zaradi strmih pobočij, prometne nedostopnosti, želje po ohranitvi samotnih kmetij
in izpostavljene lege naj bodo izvajalci pri umeščanju vetrnih turbin v prostor zelo pozorni
(Urbančič in sod, 2011).
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Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh
Predel imenovan Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah
severno od Menine in naselja Gornji Grad (Belec in sod, 2001). Rogatec in Ojstri vrh sta
vrhova v Kamniško-Savinjskih Alpah. Črnivec je prelaz, ki ločuje Kranjsko in Štajersko ter
predstavlja povezavo med Gornjim Gradom in Logarsko dolino (Ficko, 1982). Matično
podlago sestavljajo apnenec, dolomit in manjše zaplate vulkanskih kamnin. Nižje predele
gradijo sedimentne kamnine, kot so konglomerat, lapor, peščenjak. Na oblikovanje reliefa sta
vplivala voda in poledenitev. V pokrajini prevladuje mešanica celinskega in gorskega
podnebja (Belec in sod, 2001). Do leta 2030 naj bi v tem delu Slovenije postavili vetrne
elektrarne. Vetrne turbine bodo neposredno vplivale na ZO Slap–Cuc, daljinsko pa na SPA
Kamniško-Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke. Projekt ogroža planinskega orla in sokola
selca. Naravne in pričakovane naravne vrednote v okolici so Cuc, Kališe, Riharska Draga,
Slapišče v Tumfih, Dreta in Lučnica s pritoki, Kranjska reber, Jazbina, Mlačko, Rogatec,
Plešivec. Ekološko pomembno območje v bližini je Menina (Aquarius d.o.o., 2011). Na
območja naravnih vrednot in ZO Slap-Cuc se ne sme posegati. Pri gradnji morajo upoštevati
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Mozirje. Strokovnjaki bodo pred začetkom gradnje raziskali vpliv na
planinskega orla in sokola selca ter določili preletne in selitvene koridorje ujed. Na
jugovzhodu se izbrana lokacija nadaljuje v Zadrečko dolino, ki je prepoznavna na nacionalni
ravni. Kranjska reber na jugozahodnem delu je izpostavljeno območje. Zaradi teh dveh
predelov naj bo investitor pozoren pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor (Urbančič in sod,
2011).
Špitalič–Trojane–Motnik
Špitalič, Trojane in Motnik so naselja, ki ležijo v okolici Vranskega v enoti Posavsko
hribovje. Pokrajina med njimi se razteza severno in južno od Trojan (Belec in sod, 2001).
Matična podlaga v tem delu Slovenije je pestra. Območje sestavljajo kamnine iz paleozoika,
mezozoika in kenozoika. Relief se je izoblikoval pod vplivom kemičnega preperevanja,
erozije, denudacije in delovanja rek. V tem predelu naše države se pojavlja zmerno celinsko
podnebje. Osojna pobočja prerašča gozd bukve in rebrenjače, prisojna pa graden, beli mah in
jesenska resa (Belec in sod, 2001). V okolici Špitaliča, Trojan in Motnika naj bi v prihodnosti
postavili vetrne elektrarne. Naravne in pričakovane naravne vrednote v okolici so Bela, Log
pri Blagovici, Prilesje, Špitalič, Tabor pri Špitaliču, Vrh, Brezno na Kekcu, Veternica in
karbonati. Ekološko pomembno območje v bližini je Menina (Aquarius d.o.o., 2011). Gradnja
vetrnih elektrarn naj se načrtuje izven NV. Določiti je potrebno selitvene in preletne poti ujed
ter jih upoštevati. Pri postavitvi objektov sta pomembna vidika kmetijska krajina in razgled s
planot (Urbančič in sod, 2011). Kulturna dediščina se nahaja v Spodnjem Okrogu pri
Motniku, Špitaliču, Beli, Motniku in Zgornjem Motniku. To so zaselki, cerkev, Pidov mlin,
Trško naselje, naselbina in poznoantična utrdba (Aquarius, d.o.o., 2011).
Knezdol–Mrzlica
Knezdol je naselje, ki leži nad Zagorjem in Trbovljami. Mrzlica je hrib nad Hrastnikom. Obe
lokaciji ležita v enoti Posavsko hribovje. Matično podlago sestavljajo mlade in stare kamnine.
Relief se je oblikoval v odvisnosti od rek, denudacije in erozije. Podnebje je zmerno celinsko
(Belec in sod, 2001). V prihodnosti naj bi tu stale vetrne elektrarne. Vetrne turbine bodo imele
neposreden vpliv na ZO KP Mrzlica, okolico cerkve sv. Lenarta, Marijo Reko in Veliko
Reko. Daljinski vpliv lahko občuti Posavsko hribovje. Vplivajo lahko tudi na planinskega orla
in sokola selca. Naravne in pričakovane naravne vrednote so Durnikova bodika, Hribarjeva
tisa, Kregarjeva peč, Kodrov in Otavnikov kostanj, Plavčeva lipa, Vrhe, Mrzlica in karbonati.
Ekološko pomembni območji sta Mrzlica in Posavsko hribovje s severnim ostenjem
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(Aquarius d.o.o., 2011). Posege je potrebno načrtovati izven naravnih vrednot in zavarovanih
območij. Dendrološke spomenike naj bi se ohranilo. Izvajalci projekta morajo upoštevati
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij in kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov v občini Trbovlje in Žalec. Strokovnjaki naj bi proučili vpliv na planinskega orla
in sokola selca. Ker so lege v pokrajini izpostavljene, naj vetrne elektrarne stojijo na slabše
vidnih predelih. Zaselke na slemenih in pobočjih je potrebno ohraniti (Urbančič in sod, 2011,
str. 183 in 187). Kulturno dediščino v tem delu Slovenije predstavljata zaselka Zgornje Svine
in Jesenova Ravan (Aquarius, d.o.o., 2011).
Golte
Golte so planota v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki se spušča proti Mozirski kotlini, ter je
zavarovana kot krajinski park. Njena nadmorska višina se giblje med 1200 in 1500 m (Belec
in sod, 2001; Ficko, 1982, str. 364). Matična podlaga je sestavljena iz apnencev. Tu
prevladuje kraški tip reliefa. Najpogostejše kraške oblike so brezna, vrtače, jame in suhe
doline. Južna pobočja so najstrmejša, medtem ko so vzhodna in jugovzhodna položnejša
(Ficko, 1982). Pokrajino prerašča gozd bukve in iglavcev. Na vrhu planote so prisotni
travniki. Podnebje, ki se tu pojavlja, je mešanica celinskega in gorskega (Belec in sod, 2001).
Golte so opredeljene kot potencialna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn. Vetrne turbine
naj bi neposredno vplivale na ZO Visočnikov javor, daljinsko pa na SPA Kamniško-Savinjske
Alpe in Vzhodne Karavanke. Zaradi načrtovanega projekta bi lahko bila ogrožena planinski
orel in sokol selec. Med morebitne in dejanske naravne vrednote so uvrščene Leskovška lipa,
leska in tisa, Libija s pritoki in slapovi, Ravne, Mačkin kot, Sušnikov javor, Visočnikova lipa
in javor, Brezno dveh lobanj, Zaloka, Ponor v Zaloki, Partizansko skladišče, Rupa in
karbonati. Kamniško-Savinjske Alpe so ekološko pomembno območje (Aquarius, d.o.o.,
2011). Pri gradnji vetrnih elektrarn se ne sme posegati v NV in ZO Visočnikov javor. Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov v okolici občine
Mozirje naj se upošteva pri umeščanju objektov v prostor. Strokovnjaki morajo proučiti vpliv
na sokola selca in planinskega orla ter določiti preletne poti ujed, kar naj bi trajalo minimalno
dve leti (Urbančič in sod, 2011, str. 183). Pokrajina je dobra razgledna točka, zato je potrebna
pozornost pri umeščanju vetrnih turbin v prostor (Urbančič in sod, 2011). Kulturno dediščino
predstavljata domačiji Ter in Bele Vode (Aquarius, d.o.o., 2011).
Črni vrh–Zaloška planina
Črni vrh in Zaloška planina sta vrhova v zahodnem predelu pogorja Pohorje, ki sta uvrščena v
enoto Strojna, Kozjak in Pohorje. Zaloška planina leži nad naselji Paka in Srednji ter Spodnji
Dolič. Črni vrh se nahaja nad naseljem Mislinja in Zaloško planino. Matično podlago
sestavlja granodioritni lakolit z metamorfnimi kamninami in zaplatami dacita. Na
izoblikovanje površja sta vplivala delovanje vode in tektonika. Podnebje v tem predelu
Slovenije je zmerno celinsko. Pokrajino preraščajo smrekovi gozdovi. Na najvišjih
nadmorskih višinah so prisotni travniki (Belec in sod, 2001). Črni vrh in Zaloška planina sta
potencialni lokaciji za postavitev vetrnih turbin. Vetrne elektrarne naj bi imele neposredni
vpliv na SCI, daljinskega pa na SPA Pohorje. Zaradi posegov bi lahko bila ogrožena travišča
z navadnim volkom na silikatnih tleh, vegetacija skalnih razpok in sršenar. Med naravne in
potencialne naravne vrednote so uvrščeni Javhovo, Kotniško, Miklavževa bodika, Mislinja z
grebenom, Srklovnik, Smagajeva, Smečkova lipa, Strmičnikovi lipi, Pohorje in Paka. K
ekološko pomembnim območjem se prišteva Pohorje (Aquarius d.o.o., 2011). Habitatne tipe v
SCI Pohorje naj se kartira in omeji posege vanje. Vetrne elektrarne ne smejo biti postavljene v
predelih z NV. Strokovnjaki morajo proučiti vpliv na sršenarja, orla in ruševca ter določiti
preletne in selitvene poti ujed. Vodotoke in kmetije na pobočjih naj se ohrani (Urbančič in
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sod, 2011). Kulturna dediščina v tem delu Pohorja je domačija Mislinja (Aquarius d.o.o.,
2011).
Slivniško Pohorje
Slivniško Pohorje je pokrajina, ki se nahaja med Oplotnico in Sp. Hočami v vzhodnem delu
Pohorja. Območje leži v enoti Strojna, Kozjak in Pohorje. Matično podlago sestavljajo
apnenec, dolomit, dacit s tufom, kvartarni nanosi in konglomerat. Relief se je izoblikoval z
delovanjem vodnega omrežja. Podnebje je zmerno celinsko. Pobočja porašča smrekov gozd,
vrhove pa travniki (Belec in sod, 2001). Na Slivniškem Pohorju naj bi v prihodnosti postavili
vetrne elektrarne. Neposredni vpliv vetrnih turbin bi se lahko občutil na območju ZO
Janžetova lipa v Kalšah ter v SCI in SPA Pohorje. Naravni vrednoti sta Jenžetova lipa in
Pohorje. Med ekološko pomembna območja so uvrščena Fram, Pohorje in Devinja (Aquarius
d.o.o., 2011). Objektov se ne sme postavljati v ZO in NV Janžetova lipa. Pri umeščanju v
prostor naj se upošteva Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih ter
zgodovinskih spomenikov v občini Mozirje. Pred začetkom izvajanja projekta je potrebno
določiti preletne in selitvene poti ptic. Investitorji naj bodo pozorni na razgledne točke in
ohranitev gručastih zaselkov (Urbančič in sod, 2011). Grad Gromberk v Kočnem pri Polskavi
je opredeljen kot kulturna dediščina (Aquarius d.o.o., 2011).
Velika gora
Velika gora je planota, ki leži v severovzhodnem delu enote Velika gora, Stojna in Goteniška
gora. Površje sestavljajo karbonatne kamnine. V tem predelu Slovenije prevladuje kraški tip
reliefa. Najpogostejše oblike so vrtače in druge kotanje. Pobočja planote so najizrazitejša na
vzhodu, kjer so usmerjena proti Ribniškemu polju. Najvišja vrhova sta Turn s 1254 m in
Rezinski vrh s 1246 m nadmorske višine (Belec in sod, 2011, str. 417). Tu se pojavljata
zmerno celinsko in gorsko podnebje. Površje preraščajo gozdovi bukve, smreke in jelke
(Belec in sod, 2001). Velika gora je predstavljena kot primerna lokacija za postavitev vetrnih
elektrarn. Te naj bi vplivale na SCI Kočevsko in SPA Kočevsko–Kolpa. Med živalskimi
vrstami bodo v primeru gradnje objektov ogroženi netopirji, planinski orel, belorepec, sršenar,
sokol selec in velike zveri. Naravne vrednote v okolici Velike gore so Skedenca,
Kravjerebersko brezno in karbonati. Pokrajina je ekološko pomembno območje, saj
predstavlja osrednji življenjski prostor velikih zveri (Aquarius, d.o.o., 2011). Pri umeščanju
vetrnih elektrarn v okolico je treba upoštevati nekaj omilitvenih ukrepov. V naravne vrednote
se ne sme posegati. Strokovnjaki morajo proučiti vpliv vetrnih turbin na ujede in velike zveri.
Preletne poti, prehranjevalne habitate in zatočišča netopirjev naj se evidentira ter upošteva pri
izvedbi projekta. Poselitvena in območja kulturne dediščine ter pejsaž pokrajine naj se ohrani
(Urbančič in sod, 2011).
Novokrajski vrhi
Novokrajski vrhi so hribovito območje, ki leži med naseljema Zabiče in Novokračine ob
slovensko–hrvaški meji. Pokrajina je vključena v enoto Brkini in dolina Reke. Površje
sestavlja fliš. Dolina Reke je razdeljena na Podgoro, Ilirskobistriško kotlino, Debrsko in
Vremsko dolino. Podnebje v tem delu Slovenije je prehodno med sredozemskim in celinskim.
Območje poraščajo gozdovi bukve, kostanja in hrasta (Belec in sod, 2001). Na Novokrajskih
vrhih naj bi postavili vetrne elektrarne. Vetrne turbine bi lahko neposredno vplivale na SCI
Sušački, Smrdejski in Fabski potok ter na ZO drevje ob cerkvi v Sušaku, daljinsko pa na SPA
dolina Reke in SCI Reka. Območje je problematično, saj gre za vplivni predel regijskega
parka Škocjanske jame. Med živalmi so lahko ogroženi dolgokrili in dolgonogi netopir ter
veliki podkovnjak. Naravna vrednota je drevje pri cerkvi sv. Ivana v Sušaku. Ekološko
pomembno območje so Sušački, Smrdejski in Fabski potok (Aquarius, d.o.o., 2011). Pri
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gradnji vetrnih elektrarn je treba upoštevati določene omilitvene ukrepe. V predelih SCI
Sušački, Smrdejski in Fabski potok ter v bližini naravnih vrednot, kot je drevje pri cerkvi v
Sušaku, posegi, ki so povezani z vetrnimi elektrarnami, niso dovoljeni. Pri posegih v okolje je
potrebno upoštevati Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu Ilirska Bistrica. Pred
začetkom projekta naj se določi prehranjevalne in preletne poti netopirjev in ujed ter
evidentira njihova zatočišča. Podzemne kraške sisteme je treba zavarovati pred onesnaženjem.
Na izbrani lokaciji naj se ohrani funkcionalna območja naselij (Urbančič in sod, 2011).
Kulturno dediščino predstavljajo grad Gotnik v Zabičah, vasi Fabci in Sušak in cerkev sv.
Janeza Krstnika v Sušaku (Aquarius, d.o.o., 2011).
Hrpelje–Slope
Pokrajina med naseljema Hrpelje in Slope v bližini Kozine je potencialna lokacija za
postavitev vetrnih elektrarn. Območje leži v enoti Podgorski Kras, Čičarija in Podgrajsko
podolje. Površje je sestavljeno iz apnencev. Obe naselji se nahajata v predelu, imenovanem
Podgrajsko podolje. Gre za suho dolino, po kateri je v preteklosti tekla reka. Podnebje v tem
predelu Slovenije je mešanica celinskega in sredozemskega. Pokritost z gozdom je majhna
zaradi posegov človeka (Belec in sod, 2001). Vetrne turbine bi lahko vplivale na SCI in SPA
Kras. Pokrajina je problematična, ker se v njej čuti vpliv regijskega parka Škocjanske jame.
Med živalmi so najbolj izpostavljeni netopirji, kačar in sršenar. Naravne in potencialne
naravne vrednote v okolici so Jelihovec, različne jame, Kabalenščica, pečini nad Palkovo
ogrado in Sovnikom, Slope, Matarsko podolje in karbonati (Belec in sod, 2001). Na območja
naravnih vrednot ni dovoljeno posegati. Strokovnjaki morajo proučiti preletne poti, zatočišča
in prehranjevalne habitate netopirjev ter vpliv na kačarja in sršenarja. Podzemne jamske
sisteme naj se zavaruje pred onesnaženjem. Odprtost prostora glede na poseljena območja je
treba ohraniti (Urbančič in sod, 2011).
Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec
Potencialno lokacijo za postavitev vetrnih elektrarn predstavljajo Senožeška Brda, pobočja
Čebulovice in vrhova Vremščica ter Selivec. Vremščica je 1027 m visoka gora, ki leži med
Divaškim Krasom, Senožeškim podoljem, Vremsko dolino in Košanskim Krasom. Znana je
kot pašno območje za ovce (Belec in sod, 2001, str. 371). Čebulovica je hrib, ki se dviguje
nad naseljem Senadole. Selivec je greben, ki poteka v bližini Senadolske doline ter se
nadaljuje v Senožeška Brda in podolje (Kos, 1996). Lokacija leži v enoti Pivško podolje in
Vremščica ter na meji z Vipavsko dolino. Območje je zgrajeno iz apnenca in fliša. Podnebje v
tej pokrajini je mešanica celinskega, sredozemskega in gorskega. Pobočja porašča gozd bukve
in jelke. V nižjih predelih uspeva submediteransko rastje (Belec in sod, 2001). Vetrne
elektrarne v tem delu Slovenije bi lahko neposredno vplivale na SCI Vrhe nad Rašo in dolino
Vipave, SPA Kras, ZO Brestovica pri Povirju in regijski park Škocjanske jame. Daljinski
vpliv bi občutila SCI Kras, Trnovski gozd–Nanos in Nanoščica, SPA Kras in Trnovski gozd–
južni rob–Nanos, ZO Brestovica pri Povirju, Vremščica, Nanos, speleološki sistem
podzemeljske Rakuljščice, južni in zahodni obronki Nanosa. Zaradi projekta bi lahko bili
ogroženi netopirji, sršenar, kačar. Naravne in potencialne naravne vrednote v tej pokrajini so
Dolenja vas pri Senožečah, Laže, Volšče, Nanoščica, Sajevško polje, Raša, brezna, Luknja v
Skali, Petnjak, Tončkov spodmol, Stanovica, Spodmol ob Raši pod Renicami, Zalovka,
Vremski Britof, Kras, karbonati. Ekološko pomembna območja v bližini so Kras, Vipava,
Slavinski Ravnik, Vrhe na Vipavskem (Aquarius d.o.o., 2011). V SCI Vrhe nad Rašo in
dolino Vipave naj se posega tako, da se ohrani celovitost prostora in povezanost habitatov.
Prezimovališča in počivališča netopirjev morajo ostati nedotaknjena. Strokovnjaki naj
proučijo vplive na ptice in prehranjevalne ter preletne poti netopirjev. Na območja naravnih
vrednot ni dovoljeno posegati. Pri gradnji ne smemo zanemariti Odlokov o razglasitvi
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kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območjih občin Sežana,
Ajdovščina in Postojna. Jamske sisteme zavarujemo pred onesnaženjem. Izvajalci projekta
morajo biti pozorni na ohranitev gručaste poselitve in razglednih točk (Urbančič in sod,
2011). Kulturna dediščina so Volče pri Košani, Laže, Senožeče, Potoče pri Senožečah,
Dolenja vas pri Senožečah in Razdrto (Aquarius d.o.o., 2011).
Grgar–Trnovo
Grgar in Trnovo sta naselji, ki ležita na planoti Banjšice v predelu Čepovanski dol in
Grgarska kotlinica. Območje je uvrščeno v enoto Kambreško in Banjšice. Pokrajino
sestavljajo karbonatne kamnine in fliš. Čepovanski dol je zajeda med Banjško in Trnovsko
planoto. Grgarska kotlinica je nekdanja rečna struga. Podnebje je mešanica sredozemskega in
gorskega. Gozd uspeva na strmih pobočjih, drugod pa prevladujejo travniki in pašniki (Belec
in sod, 2001). V bližini naselij naj bi postavili vetrne elektrarne, ki bi lahko vplivale na SPA
Banjšice, Trnovski gozd z južnim robom in Nanosom ter na SCI Trnovski gozd–Nanos. Med
ogroženimi živalmi so netopirji, beloglavi jastreb, sokol selec, kačar, sršenar in planinski orel.
Med naravne in potencialne naravne vrednote so uvrščene Ravnica, Voglarji, brezna, Visoki
kras, karbonati in jami. Trnovski gozd z Nanosom predstavlja ekološko pomembno območje
(Aquarius d.o.o., 2011). Prehranjevalne habitate, preletne poti in zatočišča netopirjev naj se
ohrani in prouči vplive nanje. Strokovnjaki morajo raziskati vplive na ptice. Razgledne točke
naj se zavaruje (Urbančič in sod, 2011).
Banjšice–Lokovec
Lokovec je razpršena vas, ki leži na Banjšicah v predelu, imenovanem Banjška planota.
Pokrajina je uvrščena v enoto Kambreško in Banjšice. Banjška planota leži zahodno od
Čepovanskega dola. Sestavljajo jo apnenci, fliš, konglomerat, breča in peščenjak. V pokrajini
se pojavlja kraški tip reliefa. V tem predelu se prepletajo vplivi sredozemskega in gorskega
podnebja. Z bukovim gozdom so zaraščena strma pobočja. Iglavci uspevajo v hladnejših
predelih (Belec in sod, 2001). Območje je potencialna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn.
Objekti naj bi vplivali na ZO Banjšice, Brezno na Vodicah in SPA Banjšice. Med živalmi so
lahko ogroženi sršenar, kačar, sokol selec, planinski orel in beloglavi jastreb. Naravne in
pričakovane naravne vrednote so brezna, Jama pri Podlaki, Rupa na Smrdikovcu,
Smrdikovec, Visoki kras (Aquarius d.o.o., 2011; Urbančič in sod, 2011). V ZO Banjšice in
Brezno na Vodicah ter v naravne vrednote se ne sme posegati. Pri umeščanju vetrnih elektrarn
v prostor je treba delovati v skladu z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov ter naravnih znamenitosti v predelu občine Nova Gorica. Strokovnjaki naj
proučijo vpliv na ptice. Razpršeno poselitev v Lokovcu je treba ohraniti (Urbančič in sod,
2011).
Avče
Avče so vas ob reki Soči nad Kanalom v enoti Banjšice in Kambreško. Ležijo v predelu
Banjšic, ki se imenuje spodnja Soška dolina. Kamninsko podlago tvorita fliš in lapor.
Območje je sestavljeno iz dna in pobočij reke Soče med Solkanom in mostom na Soči.
Podnebje je mešanica sredozemskih in alpskih vplivov. Pokrajino porašča submediteranski
listnati gozd (Belec in sod, 2001). V okolici Avč naj bi v prihodnosti postavili vetrne
elektrarne. V tem delu Slovenije je potencialna naravna vrednota Visoki kras (Aquarius d.o.o.,
2011; Priloga 1, 2011). Avče so drevesna in botanična naravna vrednota ter ekološko
pomembno območje (Vlada RS, 2004). Pri postavitvi vetrnih turbin je potrebno upoštevati
preletne poti ptic in ohraniti vidne značilnosti območja (Urbančič in sod, 2011). Kulturna
dediščina v okolici je cerkev sv. Antona Padovanskega na Kanalskem vrhu (Aquarius d.o.o.,
2011).
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Neprimerne lokacije
Strokovna podlaga z naslovom Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje
vetrne energije je bila narejena takrat, ko so pripravljali nov Nacionalni energetski program. V
njej so strokovnjaki predstavili 28 primernih lokacij, vendar so jih 14 izločili iz Nacionalnega
energetskega programa in okoljskega poročila zaradi prevelikega vpliva turbin na habitate,
določene vrste, funkcionalno povezanost in celovitost pokrajine. Neprimerne lokacije so
Dolge njive, Zvoh, Krvavec, Križišče, Velika planina, Menina planina, Rogla, Tabor, Golič,
Slavnik, Kokoš, Nanos, Bate in Sleme na Banjški planoti (Aquarius d.o.o., 2011, str. 44 in
45).
Krvavec, Zvoh in Dolge njive
Zvoh, Dolge njive in Krvavec se nahajajo v enoti Kamniško-Savinjske Alpe. Krvavec je 1853
m visok vrh, ki se v smeri od juga proti severovzhodu nadaljuje v Veliki Zvoh. Vrh je kopaste
oblike in prekrit s travniki. Pobočja so poraščena z gozdom in rušjem. Najstrmejša so tista, ki
se spuščajo proti vzhodu, medtem ko so na zahodni strani bolj položna. Krvavec je znan po
zimskošportnem centru (Ficko, 1982, str. 174 in 175). Veliki Zvoh je 1971 m visoka gora za
Krvavcem in pred Kalškim grebenom. V smeri proti jugozahodu se nadaljuje v vrh Gradišče.
Severna skalnata pobočja so usmerjena proti Dolgim njivam, medtem ko so vzhodna
poraščena z rušjem in travo ter se spuščajo proti Korenu (Ficko, 1982, str. 175). Dolge njive
so pobočje Kalškega grebena, ki se uvršča v enoto Grintovci s Kalškim grebenom. Pokrajino
sestavljajo mezozojske kamnine – apnenec in dolomit. Prevladujoči tip reliefa je kraški.
Najpogostejše oblike so jame, brezna, škraplje in žlebiči. Podnebje je mešanica zmernega
celinskega in gorskega (Belec in sod, 2001). Območje je neprimerno za postavitev vetrnih
elektrarn, saj sega v predele SPA Kamniško-Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke ter SCI
Kamniško-Savinjske Alpe, ki so del Nature 2000. SPA Kamniško-Savinjske Alpe je pokrajina
pod ptičjo direktivo. Območje sestavljajo Grintovci s Kalškim grebenom, Smrekovško
pogorje in planote. Predeli, vključeni v SPA direktivo, so življenjski prostor planinskega orla,
sokola selca, gozdnega jereba, divjega petelina, malega skovika, koconogega čuka, triprstega
detla, belke in črne žolne. SCI Kamniško-Savinjske Alpe je zavarovano območje pod
habitatno direktivo. V tem delu Slovenije so prisotni številni pomembni habitati in živalske
ter rastlinske vrste. Med habitati izstopajo dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni
podlagi, ilirski bukovi gozdovi, gorski ekstenzivno gojeni travniki, alpinska in subalpinska
travišča na karbonatnih tleh, alpske in borealne resave, karbonatna skalnata pobočja z
vegetacijo skalnih razpok, jame, zaprte za javnost, in drugi. Pomembnejši živalski vrsti sta
črtasti medvedek in navadni koščak. Med rastlinami izstopajo Bertolonijeva orlica, lepi
čeveljc, močvirski meček in Zoisova zvončica (Aquarius, d.o.o., 2011, Biseri slovenske
narave 2011).
Križišče
Križišče je območje v enoti, imenovani Kamniško-Savinjske Alpe. Nahaja se v bližini Kriške
planine, ki leži v okolici Krvavca. Lokacija za postavitev vetrnih elektrarn ni primerna, ker
leži znotraj območja SCI Kamniško-Savinjske Alpe (Aquarius d.o.o. 2011).
Velika planina
Velika planina je planota v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki jo sestavljata Poljanska planota in
Konjščica. S površino 557 ha je največja planina v Sloveniji (Cevc, 2011). Matična podlaga v
pokrajini je apnenec. Vrhovi na planoti si sledijo v smeri od severa proti jugu. Njena pobočja
so na nižjih nadmorskih višinah poraščena z bukovim, smrekovim in macesnovim gozdom, na
višjih pa z ruševjem. Najvišji vrhovi so v zahodnem delu planote. Njihova pobočja se strmo
spuščajo. Vzhodna pobočja so položnejša ter poraščena s smrekovim gozdom ali travniki.
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Prevladuje kraški tip reliefa z vrtačami in s kotliči. Severna pobočja se strmo spuščajo proti
soteski Lučke Bele in suhi dolini Dol. Južna stran planote je bolj uravnana, vendar so pobočja
strma (Cevc, 2011; Ficko, 1982). Vrhovi Velike planine so zaraščeni s travo. Območje je
znano po paši živine. V preteklosti so v tem delu Slovenije pasli govedo, prašiče in konje. V
današnjih časih na planoti pasejo govedo – tudi do 300 glav živine (Cevc, 2011). Pokrajina je
bila uvrščena na seznam potencialnih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn, vendar so jo
izločili zaradi vplivov na okolje. Velika planina je del SPA Kamniško-Savinjske Alpe in
Vzhodne Karavanke. Poleg tega je opredeljena kot geomorfološka naravna vrednota
državnega pomena, ker gre za gorsko planoto z jamami in nahajališči bobovca (Aquarius,
2011; Priloga 1, 2011).
Menina planina
Menina planina je kraška planota v Kamniško-Savinjskih Alpah. Leži med Tuhinjem in
dolino reke Drete. Matična podlaga v tem delu Slovenije so apnenci. Planota je v smeri od
severa proti jugu široka 3 km, od vzhoda proti zahodu pa 7 km (Menina, 2011). Površje je
zaradi karbonatnih kamnin zakraselo. Najpogostejše kraške oblike, ki se pojavljajo, so brezna,
suhe doline, vrtače in lokve. Zahodna pobočja se spuščajo proti Črnivcu, vzhodna pa proti
Lipam in Dobrovljam. Pobočja so poraščena z gozdom in travniki. Vrhovi Menine potekajo
od zahoda proti vzhodu. To je znana planšarska pokrajina. Glede na površino je drugo
največje pašno območje v Kamniško-Savinjskih Alpah. V preteklosti so v tem delu Slovenije
pasli več kot tisoč glav živine, danes pa precej manj (Ficko, 1982, str. 286; Menina, 2011).
Menina ni primerna za postavitev vetrnih elektrarn, ker leži v osrednjem območju SCI.
Zavarovana pokrajina ima površino 4165,303 ha. Zaščitena je zaradi alpskega kozlička in
ilirskih bukovih gozdov (Biseri slovenske narave). Menina je geomorfološka in ekološka
naravna vrednota državnega pomena zaradi kraškega tipa reliefa in gozdnega rezervata
(Priloga1, 2011).
Rogla
Rogla je 1517 m visok vrh na Pohorju, ki leži v enoti Strojna, Kozjak in Pohorje (Belec in
sod, 2001, str. 145). Nahaja se v vzhodnem delu Pohorja, ki ga opredeljujejo Žigartov, Veliki
in Klopni vrh ter Rogla. Osnovna matična podlaga je granodioritni lakolit, prekrit z
metamorfnimi in sedimentnimi kamninami. V okolici hriba matično podlago sestavljajo
konglomerati, apnenci, dolomiti, triasni peščenjaki, dacit s tufom, tonalit in kvartarni nanosi.
Površje so izoblikovale reke s svojimi pritoki. Pobočja so poraščena s smrekovimi gozdovi. V
pokrajini se pojavlja veliko barij. Podnebje je prehodno celinsko (Belec in sod, 2001). Rogla
je bila uvrščena v seznam potencialnih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn, vendar so jo iz
njega izločili. Vzrok so preveliki vplivi vetrnih turbin na okolje. Rogla leži znotraj SPA
Pohorje. Območje je zavarovano zaradi številnih redkih ptic, kot so sršenar, divji jereb,
duplar, divji petelin, mali skovik, koconogi čuk, črna žolna, triprsti detel, ruševec in belovrati
muhar. Poleg tega je Pohorje opredeljeno kot ekološko pomembno območje državnega
pomena, ker sta na njem rastišče tis in suhi travnik (Biseri slovenske narave, 2011).
Tabor
Tabor je vas med Zagorjem in Knežakom v Pivškem podolju. Leži v enoti Pivško podolje–
Vremščica. Vas se nahaja v predelu imenovanem Zgornja Pivka. Matična podlaga v tem delu
Slovenije je apnenec. V zgornjem delu Pivke prevladuje kraški tip reliefa. Rečne ravnice so
ločene z zakraselimi soteskami. Med širše predele sodijo Petelinjsko polje, ravnine med
Radohovo vasjo in Klenikom, med Bačem in Koritnicami ter pod Zagorjem. Ob robu doline
se pojavljajo zakrasele terase. Dno in nižje obrobje doline je poraščeno s submediteranskim
rastjem, ki je zaradi človekovega delovanja degradirano. Na degradiranih območjih so
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obdelovalne in pašne površine. V tej pokrajini je podnebje mešanica celinskega,
submediteranskega in gorskega (Belec in sod, 2011). V okolici Tabora so želeli postaviti
vetrne elektrarne, vendar je bila lokacija zaradi lege v Naturi 2000 ter prevelikega vpliva na
okolje označena kot neprimerna. Pokrajina je del SPA območja Snežnik–Pivka. Vrste ptic, ki
so značilne za to okolico, so sršenar, kačar, planinski orel, kozača, rjava cipa, kotorna, slegur,
pisana penica, repaljščica in druge (Aquarius, d.o.o., 2011; Biseri slovenske narave, 2011).
Golič
Golič je 890 m visok hrib v bližini hrvaške meje nad naseljem Rakitovec (Brglez, 2007, str.
34). Območje leži v enoti Podgorski Kras, Čičarija in Podgrajsko podolje. Golič se nahaja na
ravniku, imenovanem Podgorski Kras. Matična podlaga so apnenci. Ravnik je najširši v
severnem in osrednjem delu, najožji pa na jugu v okolici Rakitovca in Zazida. Nadmorska
višina narašča v smeri od severa proti jugu (Belec in sod, 2001). Golič poraščajo suhi kamniti
kraški travniki. V tej pokrajini se nahaja vodovarstveni okoliš reke Rižane, ki zagotavlja pitno
vodo skoraj celotni Slovenski Istri. Zato je bil ustanovljen hidrogeološki rezervat (Zelena
narava, 2011). Biotska pestrost območja je velika. Na njem živi kar 55 % vseh vrst metuljev,
številne ptice in stenica burjevka, ki je endemit. Med ptiči so pogosti velika uharica, slavec,
rjava penica, vrtni strnad in druge. Rastlinski svet je prav tako pester kot živalski. Na suhih
kraških travnikih uspevajo številne redke rastline. Med njimi sta najbolj znana čičarijski
dimek in raznolistna macina (Biseri slovenske narave, 2011; Zelena narava, 2011). Golič je
bil uvrščen v seznam potencialnih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn, vendar so ga z njega
odstranili zaradi pregrobega posega v okolje. Okolica hriba je uvrščena v SCI in SPA Kras.
To območje je botanična in zoološka naravna vrednota državnega pomena zaradi suhih
kraških travnikov in endemične flore oziroma favne v okolici Rakitovca. Imenuje pa se
Golič–Lipnik–Kavčič – travišča (Priloga 1, 2011).
Slavnik
Slavnik je 1028 m visok hrib, ki se nahaja v enoti Podgorski Kras, Čičarija in Podgrajsko
podolje (Belec in sod, 2001, str. 260). Uvrščen je v pokrajino, imenovano Čičarija, ki je
najvišji in osrednji del v tem koncu Slovenije. Hribovito področje poteka od severozahoda
proti jugovzhodu. Matično podlago tvorijo apnenci iz krede in v manjšem obsegu tisti iz
paleocena. Pobočja Slavnika so poraščena z gozdom. Med drevesi prevladujejo bukev,
smreka in jelka. Na nižjih nadmorskih višinah se pojavljajo še leska ter beli in črni gaber.
Degradirana rastišča hrasta so prisotna na najnižjih legah (Belec in sod, 2001). Slavnik so
označili kot primerno lokacijo za postavitev vetrnih elektrarn, vendar so ga kasneje odstranili
s seznama zaradi prevelikega vpliva na okolje. Slavniško pogorje leži v območju SPA in SCI
Kras. V tem delu Slovenije se pojavljajo vrste ptic, kot so smrdokavra, rjava cipa, slavec,
velika uharica, rjavi srakoper in druge. Med živalmi so pogosti še netopirji, hribski urh, veliki
pupek. Pomembnejši habitatni tipi so ilirski bukovi gozdovi, vzhodna submediteranska suha
travišča, skalna travišča na bazičnih tleh in druga. Slavnik je opredeljen tudi kot naravni
spomenik in geomorfološka, botanična ter ekosistemska naravna vrednota zaradi travišč,
lokalnih posebnosti v botaniki in ilirsko montanske flore (Aquarius d.o.o., 2011; Biseri
slovenske narave, 2011; Priloga 1, 2011).
Kokoš
Kokoš je 674 m visok hrib, ki leži južno od Lokavskega polja v enoti Kras (Brglez, 2007, str.
36; Hribi.net, 2011). Nahaja se ob meji z Italijo, v bližini naselja Lokev oziroma med Sežano,
Divačo in Kozino. Površje sestavljajo apnenci iz krede. Na vrhu Kokoši se pojavljajo travniki,
njena pobočja pa porašča gozd. Ponekod so prisotne poseke. Med drevesnimi vrstami so
najpogostejše pravi kostanj, graden, črni bor, cer in lipa. Za Kokoš je značilno
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submediteransko podnebje (Belec in sod, 2001; Hribi.net, 2011). Pokrajina je bila opredeljena
kot primerna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn. S seznama potencialnih območij je
odstranjena, ker je vključena v SPA in SCI Kras. Območje je zavarovano zaradi gnezdišč
redkih vrst ptic. Med njimi izstopajo velika uharica, pisana penica, smrdokavra, rjava cipa,
kačar, kotorna, veliki skovik in druge. Pomembnejši habitatni tipi so suha travišča, skalna
travišča na bazičnih tleh, vzhodna submediteranska suha travišča in gozdovi z vrstama
Quercus ilex in Quercus rotundifolia (Aquarius d.o.o., 2011; Biseri slovenske narave, 2011).
Nanos
Nanos je visoka kraška planota v severozahodnem delu Slovenije. Uvrščen je v enoto
Trnovski gozd, Nanos in Hrušica. Sestavljata jo apnenec in malo jurskih kamnin. Nadmorske
višine vrhov se gibljejo okoli 1100 m (Belec in sod, 2001, str. 325). Na planoti prevladuje
rečni, kraški in ledeniški tip reliefa. Najpogostejše reliefne oblike so ostanki preteklih rečnih
dolin s terasami, krnice, morene, doline s sledovi ledeniškega preoblikovanja ter številni
nadzemni in podzemni kraški pojavi. Vode zaradi kraškega tipa reliefa odtekajo
podzemeljsko. Večino območja porašča gozd. Do nadmorske višine 1200 m uspeva dinarski
gozd bukve z jelko. Nad 1200 m visoko je rastišče visokogorskih bukovih gozdov. Na
najvišjih predelih se pojavljajo travniki in rušje. Podnebje v tem koncu Slovenije je mešanica
celinskega in sredozemskega (Belec in sod, 2001, str. 328). Nanos so opredelili kot
potencialno lokacijo za postavitev vetrnih elektrarn, vendar so se premislili, ker bi bili vplivi
posegov na okolje preveliki. Pokrajina je zavarovana. Vključena je v SPA Trnovski gozd–
južni rob–Nanos ter SCI Trnovski gozd–Nanos. V tem predelu Slovenije živijo številni
netopirji, rjavi medved, bukov kozliček, travniški postavnež in drugi. Med pomembnejše
habitate sodijo alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh, vzhodna submediteranska
suha travišča, submediteranski gozdovi črnega bora, jame. Tu živijo številne redke in
ogrožene ptice – slegur, planinski orel, sokol selec, velika uharica in kosec. Občasno se preko
tega območja seli beloglavi jastreb, ki je ogrožen na evropski ravni (Biseri slovenske narave,
2011). Nanos je opredeljen kot geomorfološka in geološka naravna vrednota zaradi nahajališč
fosilov, stare bukve ob cesti Sanabor, brezen, ledene dvorane in črničevja nad cerkvico sv.
Nikolaja. Južni in zahodni obronki Nanosa so uvrščeni v krajinski park (Aquarius, d.o.o.,
2011; Priloga 1, 2011).
Bate in sleme na Banjški planoti
Bate in sleme sta pokrajinska predela v bližini naselja Bate na Banjški planoti, ki je uvrščena
v enoto Kambreško in Banjšice. Banjška planota leži zahodno od Čepovanskega dola ter je
visoka kraška planota. Zahodna in južna pobočja se spuščajo proti dolini Idrijce in Soče, južna
pa v Grgarsko kotlino. Matično podlago sestavljajo apnenec, dolomit in fliš. Zaradi velikih
količin padavin je površje zakraselo. V pokrajini se prepletajo značilnosti submediteranskega
in gorskega podnebja. Nadmorske višine se gibljejo med 300 in 1000 m (Belec in sod, 2001,
str. 315). Na vrhu Banjšic so pogosti travniki in pašniki. Na strmih pobočjih uspeva gozd
belega gabra. Nad 700 m nadmorske višine je najpogostejša drevesna vrsta bukev. Smreka in
jelka rasteta samo v mrzlih kraških globelih (Belec in sod, 2001, str. 317). Bate in sleme na
Banjški planoti sta bili predlagani kot potencialni lokaciji za postavitev vetrnih elektrarn.
Načrti so opuščeni, ker bi vetrne turbine imele prevelik vpliv na okolje. Pokrajina je vključena
v SPA Banjšice in SCI Banjšice-travišča. Ptice, ki živijo na tem območju, so rjavi srakoper,
sršenar, podhujka in hribski škrjanec, kosec, prepelica, veliki strnad. Med habitatnimi tipi so
pomembni ilirski bukovi gozdovi in vzhodna submediteranska suha travišča (Aquarius, d.o.o.,
2011; Biseri slovenske narave, 2011).
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6.3. Opis potencialnih lokacij
1. Javorniki, Volovja reber in Snežnik
Opredelitev in značilnosti območja
Pas Javorniki, Volovja reber in Snežnik se nahaja v enoti Javorniki in Snežnik. Območje se
vleče v smeri SZ–JV (Arso, 2011; Belec in sod, 2001). Javorniki in Snežnik sta kraški planoti.
Matična podlaga je sestavljena iz apnencev in dolomita. Na oblikovanje reliefa so vplivali
delovanje tekoče vode, ledeniki in korozija. Zaradi vodotokov so se tektonsko dvignjeni in
nagubani deli površja uravnali. Najpogostejši kraški pojavi so vrtače, koliševke, škraplje in
žlebiči. Ledeniki so oblikovali pokrajino na Snežniku. Dokaz za to so melišča in usedline iz
nesprijetega ledeniškega gradiva (Belec in sod, 2001). Volovja reber je greben, ki je sestavni
del večjega slemena, imenovanega Gur. Predel je širok 1 km. Leži med vrhom Bele ovce in
koto 975 (Volovja reber, 2011). Najvišji vrh se imenuje Velika Milanja. Z nje je lep razgled
na Brkine, Čičarijo, Vremščico, Nanos, Kvarnerski zaliv in Snežnik. Volovja reber je sestavni
del jugozahodnih obronkov Snežnika. Leži na prehodu kraškega masiva v dolino Zgornje
Pivke. Oblikovala se je v pliocenu. Matično podlago tvorijo apnenci, dolomit in apnenčastodolomitna breča. Relief je kraško preoblikovan. Na njegovo oblikovanje vpliva še mehansko
preperevanje. Severna pobočja se strmo spuščajo v suho dolino Pivke. Južna pobočja, ki se
spuščajo proti pritoku Reke so položnejša (Volovja reber, 2011). Kraški izviri predstavljajo
vir pitne vode za okoliška naselja in regionalno središče Ilirsko Bistrico. Voda pod zemljo
odteka v porečja Riječine na Hrvaškem, Kolpe, Ljubljanice in Reke ter se izliva v Jadransko
in Črno morje (Arso, 2011; Belec in sod, 2001). Tri četrtine pokrajine prerašča gozd.
Najpogostejše vrste so bukev, jelka, gorski javor, lipa in smreka. Na najvišjih nadmorskih
višinah uspevata rušje in trava (Belec in sod, 2001, str. 338).
Slika 16: Volovja reber

Avtor: Teja Drole, 9. 10. 2010
Greben Volovje rebri se nahaja v bližini Sviščakov in Snežnika. Svet je hribovit, porasel s
travo ter posejan s skalami. Pobočja se zaraščajo s smrekami, z bori in bukvami.
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Podnebje
Podnebje je zmerno celinsko. Vpliv celine narašča v smeri severovzhoda (Volovja reber,
2011; Bat in sod, 2004). Zračne mase potujejo z zahoda in jugozahoda v notranjost celine.
Zaradi pregrad se zrak dviguje in ohlaja. Posledica so obilne orografske padavine. Padavinski
režim je submediteranski. V tem delu Slovenije na leto pade 3000 mm padavin (Arso, 2011;
Belec in sod, str. 337, 2001; Volovja reber, 2011). V okolici Javornikov in Snežnika je pogost
pojav žled. Sleme Volovje rebri je zaradi redke poraščenosti zelo dobro prevetreno. Tipična
vetrova sta burja in jugo (Arso, 2011; Belec in sod, 2001; Volovja reber, 2011). Povprečna
hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001 je bila na zunanjem robu območja med
5 m/s in 6 m/s ter v notranjosti med 6 m/s in 7 m/s. Največja gostota moči vetra 50 m nad
tlemi je bila v istem obdobju 800 W/m2. (Arso, 2011).
Flora in favna
Biotska pestrost je zelo velika. V širši okolici so opazili okoli 110 vrst ptic. Od tega jih 75 vrst
gnezdi na Volovji rebri (Volovja reber, 2011). Najbolj znane vrste, ki tu gnezdijo, so
planinski orel, svetlooka penica (edino območje), pisana penica, poljski škrjanec, drevesna
cipa, slegur, repnik, rjavi srakoper. Sleme Volovje rebri je preletno območje, preko katerega
potujejo sršenar, kanja, rjavi lunj, mali in ribji orel ter beloglavi jastreb. Volovja reber je eden
izmed dveh preletnih koridorjev za beloglave jastrebe iz Kvarnerja, ki se gredo hranit v Alpe.
Snežniška planota z okolico je osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot so medved, volk,
ris, trop volkov in divja mačka. Najpogostejši predstavnik je rjavi medved. Zveri se gibljejo v
severozahodni smeri preko Vremščice, Nanosa in Trnovskega gozda proti italijanskim in
avstrijskim Alpam. Tu uspevajo suhi kraški travniki. Na njih živi 97 različnih vrst metuljev,
23 jih je na rdečem seznamu. Najbolj znani so travniški postavnež, sviščev mravljiščar,
krvomočničina rjavka, čišljakov ostrozob, močvirski ostrozob in črni apolon. Vegetacija je
zaradi prehoda med dinarskim in submediteranskim svetom raznolika. Na južnih pobočjih, ki
so toplejša, prevladuje toploljubno rastje. Tipični predstavniki so ruj, žajbelj, ostrolistni beluš,
ilirska perunika. Za južna pobočja sta značilni gozdni združbi hrasta puhavca s črnim gabrom
ter črnega gabra z jesensko vilovino. Neporaščene predele pokrivajo submediteransko-ilirska
suha travišča in suha kamnita travišča z nizkim šašem in skalnim glavincem. V zavetrnih
legah uspevajo potonike, travnolistne perunike in lilije. Najbolj ogrožene rastline so svišč,
alpski volčin, tržaški svišč (Belec in sod, 2001; Volovja reber, 2011).

52

Slika 17: Pašne površine na Volovji rebri

Avtor: Teja Drole, 28. 10. 2010
Na pašniku, prekritem s tanko plastjo snega, se pase čreda ovac. V ozadju je postavljen
merilni steber, na katerega je pritrjen anemometer, s katerim merijo hitrost vetra.
Zavarovana območja
Javorniki in Snežnik skupaj predstavljata park, ki je vključen v Naturo 2000. Zanj velja
habitatna direktiva. Površina zavarovanega območja je 43821,47 ha (Biseri slovenske narave,
2011; Volovja reber, 2011). Snežnik skupaj s Pivko predstavlja predel, za katerega velja ptičja
direktiva. Njegova površina je 54810 ha (Biseri slovenske narave, 2011). Pokrajina je
zavarovana, ker v njej gnezdijo redke ptice, kot so koconogi čuk, pisana penica, kotorna,
planinski orel, smrdokavra, divji petelin, sokol selec. V tem delu Slovenije je prisoten
selitveni koridor za ujede, kot je beloglavi jastreb. Gozdovi in travniki so življenjski prostor
velikim zverem ter redkim rastlinskim in živalskim vrstam. Pomembnejši habitatni tipi so
presihajoča jezera, jame, kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu,
javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih (Biseri slovenske narave, 2011). Snežnik je
geomorfološka, geološka, zoološka, hidrološka, ekosistemska in botanična vrednota
državnega in lokalnega pomena zaradi tektonskega delovanja, zanimivosti pokrajine ter
življenjskega prostora ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, gozdnega rezervata, kraških
izvirov, kont, narivne zgradbe reliefa in nahajališča fosilov (Biseri slovenske narave, 2011;
Priloga 1, 2011). Volovja Reber je bila zaradi bogate ter redke flore in favne predlagana za
vključitev v Naturo 2000 (Volovja reber, 2011). Območje Volovje rebri je edina večja in
sklenjena pokrajina, kjer se pojavljajo visoka dinarsko-submediteranska travišča (Volovja
reber, 2011). V okolici se nahajajo kraški izviri, ki s pitno vodo oskrbujejo bližnja naselja in
Ilirsko Bistrico (Volovja reber, 2011).
2. Hrib Kopa z okolico
Opredelitev in značilnosti območja
Kopa je hrib, ki leži v Kočevskem Rogu med vrhoma Mirne gore in Visokega roga. Območje
je uvrščeno v enoto, ki se imenuje Mala gora, Kočevski Rog in Poljanska gora. Pokrajina meji
na reko Kolpo na jugu, Suho krajino na severu, Belo krajino z Novomeško pokrajino na
53

vzhodu ter na Verderbško goro, Velikolaščansko pokrajino in Ribniško-Kočevsko podolje na
zahodu (Belec in sod, 2001). Matično podlago sestavljajo apnenec, dolomit, skrilavci, laporji
in peščenjaki. Območje je prepredeno s prelomi, ki tečejo v dinarski in preddinarski smeri.
Svet je planotast z vmesnimi suhimi dolinami, podolji in slemeni. V tem predelu prevladuje
kraški tip reliefa. Značilne oblike so kopasti vrhovi, podolja, uvale, suhe doline. Nadmorska
višina se giblje med 300 in 900 metri. Najvišji vrhovi so visoki več kot 1000 m (Belec in sod,
2001, str. 437). Površinskih tokov je zaradi prepustnih kamnin malo. Pojavljajo se na slabo
prepustni in neprepustni matični podlagi. Voda odteka v porečji Kolpe in Kokre. V tem delu
Slovenije se pojavljajo pokarbonatne prsti in rendzine (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje je celinsko, vendar je zaradi višje nadmorske višine ostrejše. Povprečna letna
količina padavin upada v smeri zahod–vzhod. Skozi leto so padavine dokaj enakomerno
razporejene. V povprečju pade 1579 mm padavin (Belec in sod, 2001, str. 440). Sneg se
ohrani od dva do tri mesece. Pojav žleda v okolici Kope ni pogost (Belec in sod, 2001).
Povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi je bila v obdobju 1994–2001 5–6 m/s. Povprečna
gostota moči vetra se je v istem obdobju gibala med 300–400 W/m2. Najbližja merilna
postaja, ki zbira podatke o podnebju, je postavljena na Planini ob vznožju Mirne gore (Arso,
2011).
Flora in favna
Gozd porašča tri četrtine pokrajine. Na nižjih nadmorskih višinah uspevajo beli gaber, hrast,
lipovec, brest, divja češnja in mokovec, v višjih predelih pa bukev, jelka, smreka, lipa, gorski
javor ter brest (Belec in sod, 2001, str. 441). V pokrajini je večje sklenjeno območje gozdov
na prehodu med Dinarskim gorstvom in Alpami. Gozdne združbe, ki se pojavljajo na tem
območju, so ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, ilirski bukovi gozdovi, jame, karbonatna
skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok, bukovi in javorovi gozdovi. Kopa z okolico je
osrednji življenjski prostor volka, risa in rjavega medveda. Značilne živalske vrste so še
pezdirk, potočni piškurji, drobnovratnik, netopirji, navadni koščak, rogač, bukov kozliček.
Redke vrste ptic, ki preletavajo površje so planinski orel, divji petelin, velika uharica, pisana
penica, sršenar in druge (Belec in sod, 2001; Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Kopa z okolico je vključena v Naturo 2000. Za območje zaradi velike biotske pestrosti veljata
habitatna in ptičja direktiva (Arso, 2011). Pokrajina pod habitatno direktivo ima površino
106341,576 ha, tista pod ptičjo direktivo pa 97150 ha (Biseri slovenske narave, 2011). Ta
predel Slovenije je zavarovan, ker se tu pojavljajo ilirski bukovi gozdovi, ki so zaščiten
habitatni tip. Poleg tega tu živijo redke živalske vrste, kot so netopirji, sove, žolne, velike
zveri in ribe v kraških vodotokih. Kopa je ekosistemska naravna vrednota državnega pomena,
ker na njej uspeva pragozd (Biseri slovenske narave, 2011; Priloga 1, 2011).
3. Predel med Veliko in Goteniško goro
Opredelitev in značilnosti območja
Pokrajina med Goteniško in Veliko goro je uvrščena v enoto, ki se imenuje Velika gora,
Stojna in Goteniška gora. V predlogu novega Nacionalnega energetskega programa je Velika
gora opredeljena kot lokacija, na kateri naj bi do leta 2030 postavili 10 MW vetrnih elektrarn
(Belec in sod, 2001; Urbančič in sod, 2011). Matično podlago sestavljajo apnenec, dolomit in
neprepustne kamnine. Površje sestavljajo podolja, ravniki in planotasta hribovja. Relief je
kraški. Najbolj tipične oblike, ki se tu pojavljajo, so vrtače. Meja z drugimi območji je jasno
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razvidna. Izjema sta le ločnici v smeri Blok in usmerjenost proti Poljanski gori (Belec in sod,
2001). Veliko in Goteniško goro ločuje prelom. Velika gora je planotast ter uravnan svet, iz
katerega se vzpenjajo vrhovi. Razlike v nadmorski višini so največje na vzhodnih predelih. Na
površju je zaradi prepustnih kamnin zelo malo vodotokov. Pojavljajo se le na robnih delih
pokrajine. Kraški izviri se pojavljajo tam, kjer se stikajo prepustne in neprepustne kamnine.
Voda se iz njih izliva v Kolpo in Krko. Prsti v tej pokrajini so rendzine, rjave pokarbonatne,
obrečne in kisle (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje je zmerno celinsko in gorsko. Zanj je značilna nestabilnost zaradi vzpetega sveta in
Jadranskega morja. Količina padavin narašča v smeri severozahod–jugovzhod. Višek padavin
se pojavlja jeseni. Na leto lahko v povprečju pade več kot 3000 mm padavin (Belec in sod,
2001, str. 419). Sneg lahko prvič zapade že novembra ter se ob ugodnih razmerah obdrži do
aprila. Zaradi mešanja kopenskih in morskih vplivov se pogosto pojavi žled (Belec in sod,
2011). Povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi se je v obdobju 1994–2001 gibala med 5
in 6 m/s. Njegova moč je bila 500 W/m2 (Arso, 2011). Avtomatska merilna postaja v Iskrbi je
v obdobju 1996–2003 izmerila povprečno hitrost vetra od 0,5 do 2 m/s (Arso, 2011).
Flora in favna
Več kot polovico pokrajine porašča gozd (Belec in sod, 2001, str. 420). V zadnjih letih je
prisotno močnejše zaraščanje. Med drevesnimi vrstami so najbolj zastopane smreka, jelka in
bukev. Nad 700 metri nadmorske višine uspeva gozd bukve z jelko, brestom, gorskim
javorjem in smreko. Čisti bukovi sestoji se pojavljajo na nadmorskih višinah pod 700 metri.
Na prisojnih legah uspevajo črni gaber, bukev, črni in rdeči bor. Navadni gaber se ponovno
zarašča (Belec in sod, 2001, str. 420). Debeli vrh porašča gozd javorja z bukvijo. Strmejša
pobočja, ki se dvigajo nad Kolpo in Čabranko so prekrita s toploljubnim bukovim gozdom.
Alpsko-nordijske in panonsko-ilirsko-sredozemske rastlinske vrste uspevajo na severnih
obrobjih Kolpe (Belec et al, 1998). Območje je življenjski prostor netopirjev, sov, detlov,
velikih zveri in drugih živalskih vrst (Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Območje med Goteniško in Veliko goro je vključeno v Naturo 2000, vendar ne v celoti.
Predstavlja del večjega zaščitenega območja, ki se imenuje SPA Kočevsko–Kolpa in SCI
Kočevsko (Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011). Pokrajina je zaščitena, ker predstavlja
življenjsko območje redkih ptic, kot so vodomec, črna žolna, gozdni jereb, belovrati muhar,
mali muhar, mali skovik. Med ogroženimi živalmi so pogoste velike zveri, netopirji, rogač,
vidra. Med habitatnimi tipi so pomembnejši jame, ilirski bukovi gozdovi, karbonatna skalna
pobočja z vegetacijo skalnih razpok, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih
tleh (Biseri slovenske narave, 2011). Goteniški Snežnik je geomorfološka, botanična in
zoološka naravna vrednota državnega pomena. Ledena jama na Stojni je geomorfološka in
hidrološka naravna vrednota državnega pomena (Priloga 1, 2011).
4. Golič
Opredelitev in značilnosti območja
Golič je planota, ki leži v pokrajinski enoti Podgorski Kras, Čičarija in Podgrajsko podolje.
Nahaja se v bližini Slavnika in naselja Podgorje, nedaleč od meje s Hrvaško (Belec in sod,
2001). Hrib leži na ravniku Podgorski Kras. Pokrajina je omejena s Slavniškim pogorjem na
jugozahodu ter se nahaja 300–500 m nad Koprskimi Brdi (Belec in sod, 2001, str. 258). V
povirju Glinščice je meja težje določljiva zaradi prisotnosti fliša. Matična podlaga so
paleogenski apnenci. Ravnik je najširši na severu, najožji pa na jugu. Povprečna nadmorska
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višina se giblje med 420 in 500 m. Najvišji vrhovi so lahko višji kot 800 m (Belec in sod,
2001, str. 258). V tem delu Slovenije prevladuje kraški tip reliefa. Najpogostejše oblike so
vrtače. Na izoblikovanje reliefa vpliva tudi erozija. Pokrajino prekrivata terra rossa in rjava
prst (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje je celinsko s sredozemskimi potezami. Vplivi morja so precej izraziti, kar se kaže v
vročih dneh s kratkimi nalivi. Največ padavin pade spomladi in jeseni, najmanj pa v poletnih
in zimskih mesecih. Pozimi sneg zapade le v višjih legah. Takrat se v kotanjah oblikujejo
jezera hladnega zraka, ki se ohranijo več dni. Podgorski Kras je celo leto dobro prevetren.
Vetrovi so relativno stalni in pihajo pri višjih hitrostih (Belec in sod, 2001). Povprečna letna
hitrost vetra 50 m nad tlemi je bila v obdobju 1994–2001 5–6 m/s. Povprečna gostota moči
vetra je imela v istem časovnem obdobju vrednost 400 W/m2 (Arso, 2011).
Flora in favna
Delež gozda je manjši kot včasih zaradi vplivov človeka. Prevladujoči listavci so bukev, črni
gaber, beli gaber in leska. Ponekod je prisotna oljka (Arso, 2011; Belec in sod, 2001).
Območje Goliča je vključeno v Naturo 2000, in sicer zanj velja ptičja direktiva (Arso, 2011;
Gurs, 2011). To je travnat greben, ki povezuje Kojnik in slovensko–hrvaško mejo. Na
Hrvaškem se nadaljuje v greben Žbevnice (Hribi.net, 2011). Predel je neporaščen, prekrivajo
ga suhi kamniti kraški travniki. Biotska pestrost tega območja je velika. Na njem živi kar
55 % vseh vrst metuljev (Biseri slovenske narave, 2011). Med pticami so najbolj pogoste orel
kačar, planinski orel, lunj, orel sršenar, sove, postovke in beloglavi jastreb. Slednji to območje
občasno preleti, ko se odhaja hranit v Alpe. Med žuželkami je prisotna vrsta stenice, ki se
imenuje burjevka in je endemit. Tudi rastlinski svet je biotsko zelo pester. Na suhih kraških
travnikih uspevajo številne redke vrste rastlin, najbolj znani sta čičarijski dimek in raznolistna
macina. Na območju Goliča je vodovarstveni okoliš reke Rižane, ki zagotavlja pitno vodo
skoraj celotni Slovenski Istri (Zelena narava, 2011).
Slika 18: Pogled z Goliča proti Kojniku

Avtor: Teja Drole, 16. 1. 2011
Grebeni Goliča potekajo v smeri proti Kojniku. Pokrajina je poraščena s travo, posameznimi
nizkimi drevesi in z grmi. V ozadju gozd obdaja vrh hriba.
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Slika 19: Pogled na Slavnik z vrha Kojnika

Avtor: Teja Drole, 16. 1. 2011
Vrh Kojnika je poraščen s travo, posameznimi drevesi in z grmi ter posejan s skalami. V
ozadju so pobočja Slavnika.
Zavarovana območja
Biotska pestrost je velika. Večji del okolice je vključen v SCI in SPA Kras. Ta del Slovenije
je zavarovan, ker ga poraščajo suha travišča. Pokrajina predstavlja dom številnim redkim in
ogroženim živalskim vrstam. Površina zavarovanega območja pod habitatno in ptičjo
direktivo je 61 910 ha (Biseri slovenske narave). Redke in ogrožene vrste ptic, ki tu domujejo
so sršenar, kačar, velika uharica, podhujka. Med živalmi so pogosti netopirji, hribski urh,
veliki pupek in žuželke. Pomembnejši habitatni tipi so sestoji navadnega brina, ilirski bukovi
gozdovi, skalna travišča na bazičnih tleh, vzhodna submediteranska suha travišča, jame
(Biseri slovenske narave, 2011). Golič je skupaj z Lipnikom in Kavčičem zoološka in
botanična naravna vrednota državnega pomena zaradi suhih travišč z endemičnimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami. Golič je v okviru Krasa ekološko pomembno območje
(Priloga 1, 2011; Vlada RS, 2004).
5. Griško polje
Opredelitev in značilnosti območja
Griško polje je nižja planota, ki leži na stiku treh naravnogeografskih enot – Vipavske doline,
Krasa in Pivškega podolja z Vremščico. Uvrščeno je v naravnogeografsko enoto Kras. To je
uravnana planota, ki se dviguje nad sosednjimi pokrajinami. V preteklosti so jo izoblikovale
reke, ki so tekle na površju, kasneje pa korozija. Kras je sestavljen iz treh slemen, višjih kot
450 metrov (Belec in sod, 2001, str. 235). Prvo sleme, ki se nahaja na severnem delu planote,
je najdaljše in ima najvišjo nadmorsko višino. Strmo se spušča proti južnim delom Vipavske
doline. Drugo sleme poteka po jugozahodnih delih. Kot strma stopnja se spušča v gričevje, ki
predstavlja zaledje Tržaškega zaliva. Tretje sleme deli kraško planoto, ki je nastala med
robnima slemenoma na dva dela. Severovzhodni del je večji, jugozahodni pa manjši.
Nadmorska višina se znižuje v smeri jugovzhoda proti severozahodu. V osrednjem delu
pokrajine poteka preko Divače, Križa, Tomaja, Dutovelj in Brestanice pomemben prelom.
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Površje je prepredeno s kraškimi pojavi, zlasti z vrtačami in s kraškimi jamami. Oskrba s
pitno vodo je težavna, ker je malo izvirov zaradi prepustnih kraških kamnin. V nekaterih
grapah, ki so iz manj čistega apnenca, občasno tečejo hudourniki. Na površju teče Raša.
Glede na razmere sta se izoblikovali dve vrsti prsti. Prva je kremenica, druga pa ilovka (Belec
in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje, ki se tu pojavlja, je submediteransko. Zime so dokaj hladne ter spremenljive,
poletja pa vroča in jasna. Največ padavin pade jeseni in konec pomladi, najmanj pa pozimi in
poleti. Območje je dobro prevetreno. Najbolj značilen veter na Krasu je burja. V zimskem
času jo lahko spremljata žled in snežni zameti. Z jugozahodne smeri piha mornik, ki prinaša
vplive morja in segreva ozračje (Belec in sod, 2001). V obdobju 1994–2001 je bila povprečna
hitrost vetra 50 metrov nad tlemi 5–6 m/s, povprečna gostota njegove moči pa 500 W/m2
(Arso, 2011).
Flora in favna
Pokrajino preraščajo združbe črnega gabra, pravega kostanja in gradna. Za vetrovne predele
sta značilna velikolistna lipa in cer (Belec in sod, 2001). Griško polje je ravninski svet, ki se
dviguje nad Dolenjo vasjo pri Senožečah. Njegova nadmorska višina sega med 550 in 600
metri (Kutin, 2010). Poraščeno je s travo, z manjšimi drevesi in grmi. Predstavlja koridor
med Nanosom in Vremščico ter je preletno območje ptic. Pokrajina je zaradi burje in
zahodnega vetra dobro prevetrena (Kutin, 2010). Ni vključena v zavarovana območja (Arso,
2011; Kutin, 2010).
Slika 20: Panorama Griškega polja

Avtor: Teja Drole, 9. 10. 2010
Griško polje je večja ravnina, ki leži v bližini naselja Senožeče pri avtocesti. Ker je poraščeno
s travo, ljudje na njem pasejo živino, predvsem ovce. V ozadju se vidi Nanos. Fotografija je
bila posneta ob prvem obisku terena. Griško polje je v predlogu novega Nacionalnega
energetskega programa navedeno kot potencialna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn v
okviru predela Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec.
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Slika 21: Pogled proti gradbišču na Griškem polju

Avtor: Teja Drole, 9. 10. 2010
Utrjena makadamska cesta je namenjena dostavi težke mehanizacije za postavitev vetrnih
elektrarn.
6. Trnovski gozd s Sinjim vrhom in Nanos
Opredelitev in značilnosti območja
Območje Trnovskega gozda in Nanosa je uvrščeno v enoto Trnovski gozd, Nanos in Hrušica.
To so visoke kraške planote na severozahodu. Pokrajina meji na Banjšice (zahod), Idrijsko
hribovje (sever), Vipavsko dolino (jug) in Notranjsko ter Pivško podolje (vzhod). Najvišji
vrhovi Trnovskega gozda se dvigujejo nad 1400 metri nadmorske višine. Zahodni predeli so
nižji, saj je njihova nadmorska višina 900 metrov (Belec in sod, 2001, str. 325 in 326). Na
oblikovanje površja je vplivala tektonika, kar se kaže v idrijskem prelomu ter v južnih
predelih, kjer so se apnenci iz mezozoika narivali na eocenske flišne kamnine. Geološka
zgradba območja je pestra. Površje večinoma pokrivajo apnenci, dolomit, fliš in nesprijet
material. Relief je kraško in ledeniško preoblikovan. Tipični kraški pojavi, ki se tu pojavljajo,
so uvale, kraška polja, brezna in jame. Na oblikovanje reliefa je vplivala poledenitev.
Značilne reliefne oblike so krnice in morene (Belec in sod, 2001). V pliocenu, ko je bilo
podnebje subtropsko oziroma tropsko, so pokrajino oblikovale površinsko tekoče reke.
Tektonsko preoblikovano površje se je zaradi delovanja vode zniževalo in uravnavalo. Dokaz
so ostanki rečnih dolin in teras ter kopasti vrhovi s podobno nadmorsko višino (Belec in sod,
2001). Kotanje v nižjih predelih so reke napolnile z rečnim in ledeniškim materialom. Zaradi
močnejše korozije se je dno številnih drag in suhih dolin razširilo ter poglobilo. V tem delu
Slovenije je zaradi kraškega tipa reliefa na površju zelo malo vode. Voda s Trnovskega gozda
odteka podzemeljsko v smeri Vipavske doline in Idrijce. Najpomembnejša izvira sta Hubelj in
Orešje. Iz zahodnih pobočij vode odtekajo v Nanoščico in v porečje Ljubljanice. Tipične vrste
prsti so bazične rjave pokarbonatne prsti in rendzine (Belec in sod, 2001).
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Podnebje
Podnebje je mešanica sredozemskih in celinskih vplivov, na katerega vplivata nadmorska
višina in lega. Količina padavin je najvišja novembra in junija, najnižja pa v marcu in
februarju. V letu je precej oblačnih dni. Pogosto se pojavi žled. Območje je dobro prevetreno
z burjo, ki preko planot piha proti morju (Belec in sod., 2001). Najmočnejša je na slemenih,
kjer je površina povsem gola. Najbolj prevetrena so območja od Nanosa do Čavna. Hitrost
burje je najmanjša na Črnovrški planoti. V kraških kotanjah je pogost temperaturni obrat
(Belec in sod., 2001). Konkretni lokaciji, ki naj bi bili primerni za postavitev vetrnih
elektrarn, sta Nanos in Sinji vrh nad Ajdovščino. Na izbranem območju je bila za obdobje
1994–2001 povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi od 5 do 7 m/s, njegova moč pa se je
dvignila na 800 W/m2 (Arso, 2011).
Slika 22: Greben Nanosa

Avtor: Teja Drole, 3. 10. 2010
Vrh Nanosa je poraščen s travo, z iglavci, grmi ter posejan s skalami. S soncem je obsijana
Vipavska dolina.
Flora in favna
Večino pokrajine prerašča gozd. Njegov delež se veča zaradi opuščanja kmetijske zemlje.
Med 700 in 1200 metri nadmorske višine prevladuje gozd bukve in jelke. V nižjih predelih
uspeva bukev, v višjih pa rušje in trava. Na nadmorski višini od 1200 do 1500 metrov se
pojavljajo bukovi gozdovi. Med 1100 in 1250 metri nadmorske višine sta pogosta bukev in
gorski javor (Belec in sod, 2001, str. 328 in 329). Na tem območju živijo in gnezdijo redke
vrste ptic. Tipični predstavniki ogroženih vrst so planinski orel, velika uharica in sokol selec.
Preko Trnovskega gozda se seli beloglavi jastreb (Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011;
RES-e, 2011).
Zavarovana območja
Pokrajina je vključena v SPA Trnovski gozd z južnim robom in Nanos ter SCI Trnovski
gozd–Nanos (Aquarius, d.o.o., 2011). Območje v Trnovskem gozdu pod ptičjo direktivo ima
površino 11529,254 ha. Pokrajina je zavarovana, ker predstavlja življenjski prostor in preletne
poti za redke ptice, kot so sokol selec, planinski orel, velika uharica, kosec in slegur (Biseri
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slovenske narave, 2011). Južni rob Trnovskega gozda z Nanosom ima v predelih pod
habitatno in ptičjo direktivo površino 13240 ha (Biseri slovenske narave, 2011). Redke vrste
ptic, ki živijo v tem delu Slovenije ali imajo tu preletne poti, so slavec, kotorna, kačar,
sršenar, beloglavi jastreb. Druge pomembne živali so netopirji, velike zveri in žuželke. Med
rastlinami so prisotne lepi čeveljc, Zoisova zvončica, primorska košeničica. Pomembnejši
habitatni tipi so jame, ilirski bukovi gozdovi, gorski ekstenzivno gojeni travniki, alpinska in
subalpinska suha travišča na karbonatnih tleh, vzhodna submediteranska suha travišča (Biseri
slovenske narave, 2011). Nanos je geološka, geomorfološka, botanična in zoološka naravna
vrednota državnega pomena. Vzrok za to so nahajališča fosilov, brezno z ledom in življenjski
prostor redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst. Nanos je še drevesna in geološka
naravna vrednota lokalnega pomena zaradi nahajališča fosilov in stare bukve pri cesti
Sanabor–Nanos. Sinji vrh je geomorfološka naravna vrednota lokalnega pomena zaradi
skalnega samotarja ter geomorfološka in geološka naravna vrednota državnega pomena zaradi
škrapelj. Trnovski gozd je geomorfološka in botanična naravna vrednota državnega pomena
zaradi rastišča hladnikovke. Poleg tega je njegov južni rob narinjen med Lijakom in Colom
(Priloga 1, 2011). Trnovski gozd je skupaj z Nanosom ekološko pomembno območje (Vlada
RS, 2004).
7. Julijske Alpe od prelaza Vršič proti Triglavu in goram nad Bohinjem
Opredelitev in značilnosti območja
Območje je uvrščeno v enoto Julijske Alpe, ki jih delimo na Zahodne in Vzhodne. Zahodne
ležijo v Italiji in segajo do meje s Slovenijo. Vanje sta vključeni obmejni pogorji Kanina in
Jerebice. Vzhodne Julijske Alpe se začnejo pri Vratih, Luknji in Zgornji Soški dolini.
Obsegajo gore v spodnjem delu Bohinja, Jelovico, Alpe nad Tolminom ter se zaključijo pri
Savski ravni v bližini Bleda (Belec in sod, 2001). K Alpam je uvrščeno še Zgornje Posočje.
Potencialne lokacije za postavitev vetrnic se nahajajo v Vzhodnih Julijskih Alpah. Pokrajina
je po nastanku mlada. Dokaz so tektonsko zasnovane doline. Prevladuje narivno strukturni tip
reliefa, ki se je izoblikoval pod vplivom kamninske zgradbe, kemičnega raztapljanja, ledu,
tektonike, vodne erozije, podorov in mehanskega preperevanja. Posledica tega so številni
narivni pokrovi (Belec in sod, 2001). Geološka zgradba območja je pestra. Matično podlago
sestavljajo apnenci, peščenjaki, laporji, dolomiti, roženec, fliš, glina, pesek, konglomerat,
prodniki, ledeniški nanosi in breča. Ostanki poledenitve so pogosti. Med njimi izstopajo
preoblikovane rečne doline, morene, balvani in fluvioglacialne terase. Kraški tip reliefa je
prisoten na karbonatnih kamninah. Najpogostejše reliefne oblike so konte, jame, brezna in
kotliči. Gorovje se dviguje nad 2000 metri nadmorske višine (Belec in sod, 2001, str. 54).
Voda iz Julijskih Alp na jugu odteka v Sočo, na severu pa v Savo Dolinko in Bohinjko. V
dolini Save Bohinjke leži Bohinjsko jezero, ki je največje naravno stalno jezero v naši državi.
Nastalo je v tektonsko oblikovani kotanji, ki jo je preoblikoval Bohinjski ledenik (Bat in sod,
2004; Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje tega dela Slovenije je gorsko. Izjema je dolina Soče, v kateri so prisotni vplivi
Sredozemlja. Količina padavin v smeri proti severu in vzhodu upada. Višek padavin je poleti.
Snežna odeja je pozimi pogosta. Njena debelina je v zahodnih delih višja kot pa vzhodnih in
osrednjih. Največ sončnega obsevanja gore prejmejo v zimskem času, najmanj poleti (Belec
in sod, 2001). V obdobju 1994–2001 je bila povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi od
5 m/s do 6 m/s. Na Kredarici je postavljena avtomatska merilna postaja. V obdobju 1995–
2003 je bila povprečna hitrost vetra 4–6 m/s. Veter je dosegel največje hitrosti jeseni in
pozimi (Arso, 2011).
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Flora in favna
Vegetacija je pestra. Zelo pogosti so bukovo-jelovi, bukovi, smrekovi in bukovo-macesnovi
gozdovi. Na hladnejših predelih uspevata smreka in jelka. Gozdna meja se pojavlja na
nadmorski višini od 1200 do 1300 metrov. Na najvišjih nadmorskih višinah so prisotna alpska
travišča (Belec in sod, 2001, str. 62 in 63). Pomembne živalske vrste so rjavi medved, ris,
vidra, soška postrv in potočni piškurji. Med pticami izstopajo planinski orel, črna žolna,
ruševec, beloglavi jastreb, slegur, mali skovik, rjavi srakoper. Redke rastline v tej pokrajini so
lepi čeveljc, Zoisova zvončica in kratkodlakava popkoresa. Med habitatnimi tipi so tipični
ilirski bukovi gozdovi, apnenčasti podi, prehodna barja, skalna travišča na bazičnih tleh in
druga (Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Območje Julijskih Alp je vključeno v Naturo 2000 ter v Triglavski narodni park. Za zaščitene
predele veljata habitatna in ptičja direktiva. Meja zavarovanega ozemlja poteka po mejah
Triglavskega narodnega parka. Vanjo sta vključena še Mežakla in dolina Save Bohinjke.
Površina zaščitenega ozemlja pod ptičjo direktivo je 83 620 ha, medtem ko je pod habitatno
direktivo 74158,91 ha območja (Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011). Redke ptičje
vrste, ki živijo v tem delu Slovenije, so kotorna, belka, ruševec, planinski orel in druge. Med
pomembnejšimi živalskimi vrstami tu živijo velike zveri, žuželke, soška postrv, vidra.
Značilni habitatni tipi v okolici so apnenčasti podi, prehodna barja, gorski ekstenzivno gojeni
travniki, alpska in borealna travišča na suhih tleh, alpske in borealne resave, skalna travišča na
bazičnih tleh ter jame Biseri slovenske narave, 2011). V tem delu Slovenije je precej
geomorfoloških, geoloških in botaničnih naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena
(Priloga 1, 2011). Julijske Alpe so ekološko pomembno območje (Vlada RS, 2004).
8.Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–Golica
Opredelitev in značilnosti območja
Vrhovi Vrtača, Stol, Veliki Zatrnik in Golica so uvrščeni v enoto Zahodne Karavanke. To
hribovje se vleče od Peči na Tromeji do Jezerskega vrha, kjer preide v Avstrijo. Dolina Zilje
in Drave predstavlja severno, Gornjesavska dolina pa južno mejo. Gorovje je razdeljeno na
zahodni in vzhodni del. Zahodni del poteka do Stola. To je gorski greben, ki se dviguje nad
2000 metri nadmorske višine (Belec in sod, 2001, str. 96–98). Vzhodni del je sestavljen iz
dveh vzporednih pogorij. Pogorji sta s hrbti in z grebeni povezani s Kamniško-Savinjskimi
Alpami. To gorovje je z geološkega vidika del Dinaridov, ker leži južno od periadriatskega
šiva. Geološka zgradba je pestra, saj so Karavanke sestavljene iz karbonatnih in silikatnih
kamnin. Prve so nastale v mezozoiku, druge pa v paleozoiku. Med karbonatnimi kamninami
so najpogostejše dolomit, konglomerat, breča in apnenec. Tipični predstavniki silikatnih
kamnin so skrilavi glinovci in peščenjaki. Relief je pester zaradi kamninske zgradbe,
tektonike ter delovanja rek in ledenikov. Od Tromeje do Kepe so Karavanke oblikovane kot
gozdno sleme. Nato se nadaljujejo kot enoten gorski greben do Stola. V smeri proti Ljubelju
se gorovje razcepi ter se ponovno združi z južnimi deli Karavank. Območje združitve je
Veliki vrh. Polovica območja leži na nadmorski višini 800–1200 metrov visoko. Desetina
površja leži pod 800 metri. Samo 14 vrhov ima nadmorsko višino višjo od 2000 metrov
(Belec in sod, 2001, str. 99). Vodna mreža je razvejana. Na površju teče veliko manjših
potokov, ki so posledica obilnih padavin in neprepustne podlage. V vzhodnem delu je več
potokov kot v zahodnem (Belec in sod, 2001). Prst se je oblikovala v odvisnosti od
kamninske sestave in reliefa. Nad 2000 metri je zaradi reliefa in podnebja ni (Belec in sod,
2001, str. 100). Tipična prst je alpska črnica ali regosol. Na njej uspevajo travišča. Na strmih
pobočjih iz karbonatnih kamnin se je razvil litosol ali surova prst. Tam, kjer je naklon manjši,
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se rjave pokarbonatne prsti menjavajo z rendzinami. Rankerji so nastali na silikatni matični
podlagi. V ravninah in na fosilnem pobočnem grušču prevladujejo kisle rjave prsti. Če je lega
osojna, lahko preidejo v mokrotna podzolna tla. Debelejše plasti kislih prsti nastanejo na slabo
odpornih silikatnih kamninah. Ob potokih in rekah so se izoblikovale obrečne prsti in
hipogleji (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje v pokrajini je gorsko in celinsko. Razmere se zaradi reliefa hitro spreminjajo.
Povprečna letna temperatura pada z nadmorsko višino. Do 1000 metrov je padec počasen,
nato pa hiter (Belec in sod, 2001, str. 100). Največ sonca prejmejo prisojna območja, najmanj
pa najvišji vrhovi zaradi oblakov. Količina padavin upada v smeri zahod–vzhod. Največ jih
pade v jesenskih mesecih. Snežna odeja je debela več kot 10 cm in se lahko obdrži 45–160
dni (Belec in sod, 2001, str. 100 in 101). Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi je bila v
obdobju 1994–2001 5–6 m/s, njegova gostota moči pa 400 W/m2 (Arso, 2011).
Flora in favna
Dve tretjini Zahodnih Karavank pokriva gozd. V zadnjem času se njegov delež povečuje, ker
se opuščajo kmetijska zemljišča. Najpogostejše drevesne vrste so bukev, smreka, jelka,
gabrovec, rdeči bor, beli gaber in rušje. V prvem pasu na najnižjih nadmorskih višinah je
razširjen gozd gabrovca in jesena. Če so rastiščni pogoji slabši, se pojavlja rdeči bor. V
sredogorju iz silikatnih kamnin uspevata bukev in smreka. Na višjih nadmorskih višinah
uspevata mešani in smrekov gozd, ki se nadaljujeta v pas rušja. V najvišjih legah se pojavljata
meliščni in skalnati pas (Belec in sod, 2001). Zahodne Karavanke so dom številnim pticam,
žuželkam in drugim živalskim vrstam (Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Območje je vključeno v Naturo 2000 in zanj velja habitatna direktiva. Površina zavarovanega
območja je 23066,285 ha (Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011). Pomembnejše živalske
vrste, ki živijo v tem delu Slovenije, so črtasti medvedek, alpski kozliček, Lorkovičev rjavček
in mali podkovnjak. Redke rastlinske vrste, ki uspevajo v tej pokrajini, so alpska možina, lepi
čeveljc, Zoisova zvončica in močvirski mleček. Značilni habitatni tipi so dinarski gozdovi
rdečega bora na dolomitni podlagi, bukovi gozdovi, alpske in borealne resave ter kisloljubni
smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (Biseri slovenske narave, 2011). Stol je
botanična naravna vrednota lokalnega pomena zaradi nahajališč Zoisove vijolice. Vrtača, Stol,
Veliki Zatrnik in Golica so v okviru Karavank ekološko pomembno območje (Priloga 1,
2011; Vlada RS; 2004).
9. Grintovec–Velika planina–Menina
Opredelitev in značilnosti območja
Izbrana lokacija se razteza od Grintovca preko Velike planine in Menine proti Posavskemu
hribovju in avtocesti. Območje je uvrščeno v enoto Kamniško-Savinjske Alpe. Gorovje meji
na Zahodne in Vzhodne Karavanke, Velenjsko hribovje, Ložniško gričevje, Savinjsko ravan,
Savsko ravan in Posavsko hribovje (Belec in sod, 2001). Na reliefno izoblikovanost vplivajo
tektonske prelomnice, ki imajo dinarsko smer. Potekajo od severozahoda proti jugovzhodu.
Slemenitev poteka v dveh smereh. Prva gre od zahoda proti vzhodu, druga pa od jugozahoda
proti severovzhodu. Slaba polovica površja leži na nadmorski višini 500–1000 m. Samo 1 %
pokrajine ima nadmorsko višino nad 2000 m (Belec in sod, 2001, str. 109 in 110). Kamnine,
so nastale v paleozoiku, mezozoiku in kenozoiku, najpogostejše so mezozoiske. Tipična
predstavnika sta apnenec in dolomit. Mlajše usedline so nakopičene v nižinah. Med njimi
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prevladujejo konglomerat, glinovec, prod, peščenjak, lapor, meljevec, lapor in fliš. V
oligocenu je bilo prisotno vulkansko delovanje, zato se pojavljajo predornine in tufi (Belec in
sod, 2001). Na oblikovanje reliefa sta vplivala voda in ledeniki. Z erozijo so nastale globoke
ozke doline in korita. Savinja in Dreta sta s prodnimi nanosi oblikovali številne terase. S
korozijo je nastal kraški tip reliefa. Pogoste kraške oblike so jame in brezna. V pleistocenu je
bila snežna meja na nadmorski višini 1400–1600 m (Belec in sod, 2001, str. 111). Z
delovanjem ledenikov so nastale široke doline, ki se imenujejo kočne. Nad njimi so se
izoblikovale krnice. Številni vrhovi so priostreni. Še danes so vidni ostanki moren in balvani.
V pokrajini teče šest večjih rek. To so Kamniška Bistrica, Savinja, Tržiška Bistrica, Kokra,
Bela in Meža. Režim je snežno-dežni. Najvišji nivo vode je spomladi in jeseni, najnižji pa
pozimi. Reke in potoki imajo hudourniški značaj zaradi obilnih padavin in hitrega odtoka
vode (Belec in sod, 2001). Zaradi pestre kamninske sestave so nastale številne prsti. Surove
prsti se pojavljajo na skalnatem površju. Za fosilna melišča je značilna črnica. Na karbonatni
matični podlagi sta se razvili rendzina in rjava pokarbonatna prst. Kjer je matična podlaga
silikatna, prevladujejo rankerji (Belec in sod, 2001). V predlogu novega Nacionalnega
energetskega programa je v Kamniško-Savinjskih Alpah opredeljena potencialna lokacija
Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh (Urbančič in sod, 2011).
Podnebje
Za podnebje so značilni gorski, celinski in sredozemski vplivi. S soncem je najbolj obsijan
toplotni pas, najmanj pa najvišji vrhovi. V okolici Grintovcev v povprečju pade okoli 2500
mm padavin letno (Belec in sod, 2001, str. 112 in 113). Njihova količina upada v smeri
zahod–vzhod. Padavin je na vzhodu in severovzhodu manj zaradi zračnih gmot, ki se
premikajo v smeri jug–jugozahod. Na leto dežuje 120 dni. Maksimum se pojavi septembra in
junija, minimum pa pozimi. Kadar je deževje močno, lahko v enem dnevu pade 200 mm vode.
V zimskem času pogosto sneži. Snežna odeja je debela od 45 do 135 cm. V višjih nadmorskih
višinah lahko zdrži pol leta (Belec in sod, 2001, str. 112 in 113). Povprečna hitrost vetra je po
modelu DADA 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001 5–7 m/s. Njegova moč 50 m nad tlemi
se je v istem obdobju dvignila do 800 W/m2 (Arso, 2011). Samodejna meteorološka postaja,
na kateri merijo moč vetra, je postavljena na Krvavcu. V obdobju 1998–2003 je bila
povprečna hitrost vetra med 3,1 m/s in 4,8 m/s. Veter je pihal najhitreje v jesenskih in zimskih
mesecih s hitrostjo med 4 m/s in 5 m/s. V ostalih mesecih je povprečna hitrost vetra 3 m/s
(Arso, 2011).
Flora in favna
Dve tretjini Kamniško-Savinjskih Alp je pokritih z gozdom. Včasih sta tu uspevala bukov in
bukovo-jelov gozd. Danes so razmere drugačne zaradi vpliva človeka. Najbolj zastopani so
gozdovi bukve z javorjem, črnega gabra in bukve ter bukve in gradna. V bližini poplavnih
ravnic se nahajajo gozdni logi. Strnjen gozd uspeva do nadmorske višine 1550 m oziroma
1650 m. Nad to mejo rastejo posamezna drevesa. Značilna vegetacija je ruševje (Belec in sod,
2001, str. 114 in 115). Pokrajina je življenjski prostor za številne ptice, žuželke in druge živali
(Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Zavarovana območja so prisotna, čeprav jih je malo. Krajinski parki so Logarska dolina,
Robanov kot in Golte (Belec in sod, 2001). Pokrajina je uvrščena v Naturo 2000. Zavarovana
območja se pojavljajo na izbranih lokacijah, vendar jih ne pokrivajo v celoti (Arso, 2011).
Kamniško-Savinjske Alpe so pod habitatno direktivo. Površina zavarovanega območja je
14519,39 ha. Tu živita navadni koščak in črtasti medvedek. Redki rastlini, ki uspevata v teh
predelih Slovenije, sta lepi čeveljc in Zoisova zvončica. Značilni habitati so jame, gorski
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ekstenzivno gojeni pašniki, ilirski bukovi gozdovi, alpinska in subalpinska travišča na
karbonatnih tleh (Biseri slovenske narave, 2001). Kamniško-Savinjske Alpe so skupaj z
Vzhodnimi Karavankami pod ptičjo direktivo. Površina zavarovanega območja je 23650 ha.
Redke ptice, ki imajo tu svoj življenjski prostor, so planinski orel, sokol selec, belka, ruševec,
koconogi čuk, črna žolna, mali skovik (Biseri slovenske narave, 2011). Velika planina je
geološka in geomorfološka naravna vrednota državnega pomena zaradi kraškega tipa reliefa
in nahajališč bobovca. Menina je geomorfološka in ekosistemska naravna vrednota državnega
pomena ter ekološko pomembno območje zaradi kraškega tipa reliefa in gozdnega rezervata
(Priloga 1, 2011; Vlada RS, 2004).
10. Golte
Opredelitev in značilnosti območja
Golte so visoka kraška planota z nadmorsko višino med 1200 m in 1500 m, ki leži v
severozahodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp (Ficko, 1982, str. 364). Matična podlaga so
apnenci. Najstrmejša so južna pobočja, medtem ko so ostala položnejša. Površje se je
izoblikovalo pod vplivom erozije, kemičnega raztapljanja in ledenikov. Za Golte je značilen
kraški tip reliefa. Med oblikami so najpogostejše jame, brezna, vrtače in suhe doline. V
nekaterih jamah se sneg in led lahko ohranita celo leto (Belec in sod, 2001; Ficko, 1982).
Podnebje
V Kamniško-Savinjskih Alpah se prepletajo vplivi celinskega, gorskega in sredozemskega
podnebja. Zračne gmote pokrajino dosežejo v smeri juga in jugozahoda ter potujejo proti
severovzhodu in vzhodu. Najmanj padavin pade v vzhodnih in severovzhodnih legah. Sneg se
v predelih z najvišjo nadmorsko višino lahko zadrži do pol leta, medtem ko se v Mozirski
kotlini obdrži le 60 dni (Belec in sod, 2001, str. 113). Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi
je bila v obdobju 1994–2001 5–6 m/s. Povprečna gostota moči vetra 50 m nad tlemi je bila v
istem obdobju 400 W/m2 (Arso, 2011).
Flora in favna
Golte ležijo v eni izmed najbolj gozdnatih pokrajin Slovenije. V preteklosti so območje
preraščali listnati in mešani gozdovi, sedaj so najpogostejši predstavniki iglavci. Značilne
drevesne vrste so bukev, jelka, javor, smreka in macesen. Vrhovi so poraščeni s travniki
(Belec in sod, 2001). Tu živijo redke ujede in metulji. V tem delu naše države uspevajo redke
in ogrožene vrste rastlin (Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Golte so vključene v SCI Kamniško-Savinjske Alpe in SPA Kamniško-Savinjske Alpe z
Vzhodnimi Karavankami. Površina območja pod ptičjo direktivo je 23 650 ha, tistega pod
habitatno direktivo pa 14 519,39 ha (Biseri slovenske narave, 2011). Med živalmi izstopata
črtasti medvedek in rjavi koščak. Redke rastline so lepi čeveljc, močvirski meček in
Bertolonijeva orlica (Biseri slovenske narave, 2011). Habitatni tipi so dinarski gozdovi
rdečega bora na dolomitni podlagi, jame, alpske in borealne resave, ruševje, ilirski bukovi
gozdovi, karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok, karbonatna melišča od
montanskega do alpinskega pasu. Značilne ptice v tej pokrajini so planinski orel, ruševec,
belka, črna žolna, koconogi čuk, sokol selec (Biseri slovenske narave, 2011). Golte so v
okviru Kamniško-Savinjskih Alp uvrščene med ekološko pomembna območja. Pokrajina je
zaradi kraškega tipa reliefa opredeljena kot geomorfološka in geološka naravna vrednota
državnega pomena (Priloga 1, 2011; Vlada RS, 2004).
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11. Krim z okolico
Opredelitev in značilnosti območja
Izbrana lokacija je uvrščena v naravnogeografsko enoto Krimsko hribovje in Menišija ter se
nahaja na južnem robu Ljubljanskega barja. Ta del Slovenije imenujemo Velika notranjska
planota.Severne dele predstavljata Krimsko hribovje in Menišija, ki sta raznolika in
razčlenjena. Iz geološkega vidika je zgradba precej enolična, saj so najpogostejše karbonatne
kamnine (Belec in sod, 2001). Predel med dolinama Iške in Želimeljščice ter zahodno od
Škrilj je sestavljen iz silikatnih kamnin. Konglomerat, skrilavi glinovec in peščenjak se
nahajajo v zgornjem delu doline Drage. Jugozahodno od Rakitne v smeri proti Menišiji ležijo
dolomiti iz spodnjega in zgornjega triasa, ki so pokriti z apnenci in dolomiti iz jure (Belec in
sod, 2001). Na stiku Krimskega hribovja z Ljubljanskim barjem se pojavljajo jurski apnenci.
Tektonsko delovanje je aktivno. Dokaz so potresi, do katerih pride zaradi dvigovanja
pokrajine. Hribovit relief je kraško preoblikovan. Med oblikami so najpogostejše jame in
vrtače. Površje se dviguje na nadmorski višini 500–1000 metrov. Krim je s 1107 metri najvišji
vrh. Nad 1000 metrov nadmorske višine imajo še Kamenica, Malinovec, Koren, Lomnik,
Krvaški grič, Veliki Malinjek in Mokrec (Belec in sod, 2001, str. 394 in 395). Na površju je
precej vodotokov, saj prevladuje dolomitna matična podlaga. Voda odteka na Ljubljansko
barje. Borovniščica, Želimeljščica in Iška so del porečja Ljubljanice. Umetna jezera v Dragi
so posledica kopanja gline (Belec in sod, 2001). Za nižje predele sta značilna temperaturni
obrat in megla. V pokrajini prevladujejo sprane pokarbonatne prsti, na apnencu in dolomitu pa
so se razvile evtrične rjave prsti in rendzine (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje je zmerno celinsko, oblikovalo se je pod vplivom nadmorske višine in oddaljenosti
od morja. Zaradi obeh dejavnikov je količina padavin manjša (Bat in sod, 2004; Belec in sod,
2001). Na leto v povprečju pade 1748 mm dokaj enakomerno razporejenih padavin. Jeseni in
poleti se pojavljata padavinska viška. Povprečna letna temperatura je 6,8 0C. Julija se dvigne
do 21,6 0C, pozimi pa se lahko zniža do -6 0C (Belec in sod, 2001, str. 396). V obdobju 1994–
2001 je bila povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi 5–6 m/s. Njegova moč se je v istem
obdobju gibala med 300 in 500 W/m2 (Arso, 2011).
Vegetacija in zavarovana območja
Gozd prerašča dve tretjini pokrajine, prevladujejo bukve in jelke ter bukve z gabrovcem
(Belec in sod, 2001, str. 397). Okolica Krima je vključena v Naturo 2000. Zanjo velja
habitatna direktiva. Površina zaščitenega območja je 20107,188 ha (Arso, 2011; Biseri
slovenske narave, 2011). Živali, ki živijo v tej pokrajini, so rjavi medved, volk, bukov
kozliček, drobnovratnik. Pomembni habitatni tipi v tem delu Slovenije so ilirski hrastovobelogabrovi gozdovi, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ilirski
bukovi gozdovi, jame (Biseri slovenske narave, 2011). Krimsko hribovje je skupaj z Menišijo
ekološko pomembno območje (Vlada RS; 2004). Pod Krimom so prisotni ostanki visokega
barja, ki so opredeljeni kot naravna vrednota državnega pomena (Priloga 1, 2011).
12. Boč
Opredelitev in značilnosti območja
Hribovje Boč je uvrščeno v enoto Boč in Macelj, ki je vzhodni podaljšek Konjiškega
hribovja. Dravinjske gorice in Haloze so zaradi te naravnogeografske enote ločene od
Posotelja. Boč leži na zahodu, medtem ko je Macelj bolj na vzhodu. Med njima je Donačka
gora (Belec in sod, 2001). Po geomorfoloških in geoloških značilnostih pripadata skrajnemu
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vzhodnemu delu Karavank. Od drugih pokrajin sta na severu ločena z Dravinjski goricami, v
vzhodnih predelih s Halozami, proti jugu pa z Voglajnskim in Zgornjesotelskim gričevjem.
Geološka zgradba pokrajine je pestra. V karbonu in permu je bilo območje zalito z morjem.
Takrat so se v njem usedali sljudni in kremenovi peščenjaki, konglomerati, oolitni apnenci ter
skrilavi glinovci. V kasnejših obdobjih so se odložili apnenci. Pobočja Boča so sestavljena iz
triasnih apnencev in dolomitov, kremenovih peščenjakov, litotamnijskih apnencev ter kamnin,
ki so nastale v starejših obdobjih mezozoika (Belec in sod, 2001). Donačko goro gradijo
kremenovi peščenjaki, litotamnijski apnenci in terciarne kamnine. Površje Maclja
predstavljajo peščenjaki. Vmes sta prisotna tudi apnenec in dolomit. Nadmorska višina
pokrajine je 200–1000 metrov. Le petina območja se dviga nad 600 metri. Pobočja so na
severu bolj strma kot na jugu (Belec in sod, 2001, str. 625 in 626). Relief se je izoblikoval pod
vplivom erozije, denudacije in tektonike. Med reliefnimi oblikami so najbolj tipične grebeni,
pobočja, manjše ravnice in vrhovi. Na Boču skorajda ni površinskih tokov zaradi prepustnih
kamnin, kot je apnenec. Voda odteka podzemno. Na površje priteče ob vznožju severnih ali
južnih pobočij. Samo potok Bela teče na površju, saj se pojavlja na dolomitu. Vanj se izlivajo
manjši potoki, ki odtekajo v Dravinjo. Vzhodni predeli Boča so prekriti z rendzinami. Na
severnih pobočjih med Kisovcem in Golnikom se pojavljajo rjave pokarbonatne prsti ter
rendzine, vendar so slednje bolj redke. Osrednji predeli so sestavljeni iz rankerjev, ki so
nastali na usedlinah iz miocena (Belec in sod, 2001).
Podnebje
Podnebje je zmerno celinsko. Nanj vpliva nadmorska višina, zato so padavine pogostejše in
obilnejše. Na leto pade 1200 mm padavin (Bat in sod, 2004; Belec in sod, 2001, str. 626 in
627). Njihov presežek se pojavlja v vseh mesecih, saj je izhlapevanje manjše kot odtok.
Povprečna temperatura z višino pada (Belec in sod, 2001). V obdobju 1994–2001 je bila
povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi od 4 m/s do 5 m/s, njegova moč pa okoli 500
W/m2 (Arso, 2011).
Flora in favna
Gozdne združbe so se oblikovale v odvisnosti od lege in nadmorske višine. Za severne
predele sta tipični velika mrtva kopriva in kresničevje. Predalpski bukov gozd z navadnim
tevjem ter s trilistno vetrnico uspeva več kot 350 metrov visoko (Belec in sod, 2001, str. 628).
Območja, kjer raste, niso sklenjena. Najpogosteje se pojavlja na Ljubični v smeri proti
Dravinji, severnih pobočjih Boča nad studenci, zahodnih pobočjih Malega Boča, Zalonču in
Rančki. Ljubično in zahodna pobočja Bele porašča subpanonski podgorski bukov gozd, ki
lahko sega do 600 metrov nadmorske višine (Belec in sod, 2001, str. 628). Za osrednje in
najvišje dele hribovja je značilen podgorski gozd bukve z veliko mrtvo koprivo in
mnogolistno konopnico. Pojavlja se nad 600 metri nadmorske višine. Gozd bukve in jelke z
gozdnim planinščkom se pojavlja v vzhodnih predelih, kjer so pobočja manj strma. Južni
predeli so poraščeni z gozdom bukve pomešanim z gabrovcem in trokrpim javorjem. Za
jugozahodne predele je značilen gozd hrasta puhavca z gabrovcem. Na dolomitni matični
podlagi raste rdeči bor s trirobo košeničico (Belec in sod, 2001).
Zavarovana območja
Boč je skupaj s Halozami in Donačko goro vključen v Naturo 2000. Zanj velja habitatna
direktiva. Površina zaščitenega območja je 10 818,118 ha (Biseri slovenske narave 2011).
Pokrajina je zavarovana, ker predstavlja rastišče velikonočnice v Sloveniji. Velikonočnica je
stepska rastlinska vrsta. Ogrožena je zaradi spreminjanja rastiščnih razmer. Na Boču sta bili
dve rastišči, a je eno zaradi zaraščanja že izginilo (Biseri slovenske narave, 2011). V teh
predelih živita mali in veliki podkovnjak. Značilni habitatni tipi v tej pokrajini so bukovi
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gozdovi, javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih, nižinski ekstenzivno gojeni
travniki, silikatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok (Biseri slovenske narave, 2011).
Boč je ekosistemska, botanična in geomorfološka naravna vrednota državnega pomena zaradi
ohranjenega gozda, gozdnega rezervata in rastišča velikonočnice (Priloga 1, 2011).
13. Pohorje
Opredelitev in značilnosti območja
Pohorje je uvrščeno v naravno geografsko enoto Strojna, Kozjak in Pohorje. Celotno območje
reka Drava deli na severni in južni del. Pokrajina meji na Vzhodne Karavanke, Konjiško
hribovje, Dravinjske gorice, Dravsko ravan, Slovenske gorice in Avstrijo. Pohorje leži južno
od Drave. Razdeljeno je na vzhodni in zahodni del. Za vzhodne predele so značilni kopasti,
zaobljeni predeli, ki so lahko mokrotni. Na planotah so pogost pojav barja. Nadmorske višine
se dvignejo nad 1500 metrov. Zahodni predeli hribovja so oblikovani kot kopasto sleme.
Najvišji vrhovi se dvignejo nad 1540 metrov nadmorske višine (Belec in sod, 2001, str. 143).
Kamninska in tektonska zgradba sta pestri, ker je hribovje nastalo na stiku Južnih in Vzhodnih
Alp. Osnovo predstavljajo metamorfne kamnine, ki so pokrite z paleozojskimi, mezozojskimi,
miocenskimi in kvartarnimi sedimenti. Osnovno plast predstavlja granodioritni lakolit.
Obdajajo ga številne metamorfne kamnine kot so gnajs, eklogit, blestnik in filit. V zahodnih
delih se pojavlja dacit. Na vzhodnem predelu so bile kamnine izpostavljene bolj intenzivni
metamorfozi. Med usedlinami so pogosti peščenjaki iz triasa, konglomerat, dolomit, apnenec,
miocenske klastične usedline, dacit s tufom, kvartarni nanosi. Relief je hribovit, med slemeni
in dolinami so velike razlike v nadmorski višini. Na njegovo izoblikovanost so vplivale reke
(Belec in sod, 2001). V času miocena je tod tekla predhodnica Drave, imenovana Karintijska
reka. Njena struga je potekala ob severnih delih Kozjaka in se nadaljevala v Panonsko morje.
Na oblikovanje površja je vplivala poledenitev v pleistocenu. V okolici Pece, Olševe,
Smrekovca in Uršlje gore so v tistem času nastali manjši ledeniki. Snežna meja se je takrat
spustila na 1300 metrov nadmorske višine (Belec in sod, 2001, str. 145). Ob robu ledenikov
so tekli potoki, ki so s seboj odnašali material. Odložili so ga na prehodu iz strmih v bolj
položne predele. Tako se je oblikovalo precej vršajev in teras. Z vodno erozijo so nastale
številne grape. Hidrografsko omrežje Pohorja je razvejano in vodnato zaradi dolinsko
ravninskega reliefa in velike količine padavin. Večina potokov izvira v okolici vzhodne
pohorske planote in Velike kope (Belec in sod, 2001). Njihov značaj je hudourniški. Potoki iz
jugovzhodnih predelov se izlivajo v Dravinjo, tisti z jugozahoda pa v Mislinjo. Z južnih
pobočij voda odteka v Savinjo. Potoki s severnih predelov se izlivajo v Radoljno, Velko,
Vuhreščico, Lobnico, Reko ter Crkvenico. Nivo vode je najvišji pomladi in jeseni zaradi
taljenja snega ter obilnih padavin. Na planoti vzhodnega Pohorja so razširjena barja. Prsti so
nastale v odvisnosti od kamninske zgradbe, naklona in lege. Na območju Pohorja se
pojavljajo rjave kisle prsti, podzoli, rendzine, rjavice, barjanske prsti (Belec in sod, 2001). V
predlogu novega Nacionalnega energetskega programa sta kot potencialni lokaciji v tem delu
Slovenije opredeljena Slivniško Pohorje ter Črni vrh z Zaloško planino (Urbančič in sod,
2011).
Podnebje
Podnebje tega dela Slovenije je celinsko. Jesen je običajno toplejša kot pomlad zaradi vplivov
oceanskega podnebja. V dolinah in kotlinah je tipičen pojav temperaturni obrat. V pokrajini
pade do 700 mm več padavin, kot jih izhlapi (Belec in sod, 2001, str. 148). Razlika med
izhlapevanjem in odtokom je najmanjša maja, proti koncu poletja in v začetku jeseni. Prvi
višek padavin je poleti, drugi pa novembra. Sneg se na Pohorju zadrži dva meseca. Dolžina
trajanja snežne odeje se v smeri proti vzhodu krajša (Belec in sod, 2001). Na Rogli stoji
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samodejna meteorološka postaja, na kateri merijo hitrost vetra. V obdobju 1996–2003 je bila
največja izmerjena hitrost vetra 18,3 m/s. Povprečne hitrosti so se gibale med 3,1 m/s in 4,6
m/s (Arso, 2011). Veter je dosegel najvišje hitrosti v jesenskih mesecih ter proti koncu zime
in spomladi. V bližnji okolici so postavljene postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu, Maribor in
Maribor letališče. Za obdobje 1994–2001 so merili povprečne hitrosti vetra 50 metrov nad
tlemi. Po teh podatkih se povprečna hitrost vetra giblje med 5 m/s in 6 m/s. Njegova moč je
relativno nizka, saj znaša 500 W/m2 (Arso, 2011).
Flora in favna
Hribovje je pokrito s smrekovimi gozdovi. Prvotno je tu uspeval jelovo-bukov-smrekov gozd,
vendar je zaradi gospodarskega izkoriščanja prišlo do sprememb. Listavci so se ohranili na
strmih pobočjih. Vegetacija je ogrožena zaradi onesnaževanja. Tu živijo številne žuželke,
ptice in druge živali (Belec in sod 2001; Biseri slovenske narave, 2011).
Zavarovana območja
Pohorje je vključeno v Naturo 2000. Zanj veljata ptičja in habitatna direktiva. Površina
zavarovanega območja je 19 990 ha (Biseri slovenske narave, 2001). Gozd predstavlja dom
ogroženim ptičjim vrstam, kot so divji petelin, koconogi čuk, gozdni jereb, sršenar, duplar,
mali skovik, črna žolna. Tu živijo alpski kozliček, veliki pupek, rogač, močvirski krešič.
Značilni habitatni tipi na Pohorju so barjanski gozdovi, prehodna barja, aktivna visoka barja,
kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Biseri slovenske narave,
2001). Pohorje je ekosistemska, drevesna in botanična naravna vrednota državnega pomena,
ker predstavlja rastišče suhih travnikov in tis (Priloga 1, 2011). Hribovje je ekološko
pomembno območje (Vlada RS, 2004).
14. Košenjak in južni deli Golice
Opredelitev in značilnosti območja
Košenjak in južni deli Golice so sestavni del hribovja, ki se imenuje Kozjak in leži ob meji z
Avstrijo. Območje je uvrščeno v enoto, ki se imenuje Strojna, Kozjak in Pohorje. Razteza se
50 km daleč in sega do Slovenskih goric (Belec in sod, 2001, str. 142). Na zahodu je omejen z
Mučko Bistrico, na vzhodu pa s Kamnico pri Mariboru. Na jugu meji na Dravo, na severu pa
sega v dolino avstrijske reke Čakave, ki je pritok Mure. Območje sestavljajo metamorfne
kamnine kot so gnajs, eklogit, amfibolit, blestnik in filit. V pokrajini je precej potokov, saj
matično podlago sestavljajo slabo prepustne kamnine, količina padavin pa je velika. Med
njimi je največji potok Čermenica (Belec in sod, 2001; Maribor Pohorje, 2011; Avstrija,
2011).
Podnebje
Podnebje je prehodno celinsko. V kotlinah in dolinah se pojavlja temperaturni obrat. Največ
padavin pade poleti in jeseni. Sneg se v nižjih predelih obdrži dva meseca. Najvišji vrhovi so
s snegom prekriti tudi do pet mesecev (Belec in sod, 2001, str. 148). Podatki, pridobljeni po
modelu DADA, nam kažejo, da je bila povprečna hitrost vetra 50 metrov nad tlemi v obdobju
1994–2001 4–6 m/s (Arso, 2011).
Flora, favna in zavarovana območja
Golica je večje hribovje v Avstriji. Dolga je 40 km in široka 20 km. Na jugu sega z vrhom
Košenjakom v Slovenijo. Območje je poraščeno z gozdom. Najbolj razširjena gozdna združba
je bukov gozd z belkasto bekico. Pogostejše drevesne vrste so še hrast, pravi kostanj, smreka,
jelka, rdeči bor, lipa, beli gaber, češnja in breza. Zelo pestra je tudi grmovna vegetacija,
69

prevladujejo dren, glog, krhlika, bršljan in leska (Belec in sod, 2001; Maribor Pohorje, 2011;
Avstrija, 2011). Območje Košenjaka ni zavarovano ali vključeno v Naturo 2000. Košenjak je
zoološka in botanična naravna vrednota lokalnega pomena zaradi redke flore in favne (Biseri
slovenske narave, 2011; Priloga 1, 2011).
6.4. Primernost lokacij
Primernost lokacij sem določila na podlagi vetrovnosti, prisotnosti zavarovanih območij in
povprečne oddaljenosti od infrastrukture. Pri vetrovnosti sem upoštevala povprečno hitrost
vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001. Na podlagi podatkov sem naredila tri razrede
(Arso, 2011). Primernost območja z vidika varovanja narave sem ocenila glede na vključenost
v Naturo 2000 in EPO – ekološko pomembna območja ter na prisotnost NV – naravnih
vrednot. Pri Naturi 2000 sem oblikovala štiri razrede, za EPO in NV pa dva. Pri infrastrukturi
sem izpostavila razdaljo do glavnih cest in daljnovodov ter za vsako kategorijo glede na
izračune naredila dva razreda. Povprečno oddaljenost od infrastrukture sem izračunala v
programu Arcview. V spodnjih treh tabelah je predstavljena razporeditev posameznih
kategorij v razrede, ki sem jih uporabila na kartah in v tabelah primernosti lokacij.
Slika 23: Tabela vključenosti potencialnih lokacij v zavarovana območja

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Aquarius, 2011; Biseri slovenske narave, 2011; Urbančič in sod, 2011; Vlada RS, 2004
Slika 24: Tabela opredelitve hitrosti vetra po razredih

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Arso, 2011
Slika 25: Tabela oddaljenosti potencialnih lokacij od infrastrukture

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Arso, 2011; Gurs, 2011
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Slika 26: Tabela opredelitve primernosti lokacij iz predloga Nacionalnega energetskega
programa

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011; Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011
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Slika 27: Karta primernosti lokacij za postavitev vetrnih elektrarn 50 m nad površjem
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Komentar
Na zgornji karti so s številkami od 1 do 14 označene lokacije iz predloga Nacionalnega
energetskega programa: Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh, Špitalič–Trojane–Motnik,
Knezdol–Mrzlica, Golte, Črni vrh z Zaloško planino, Slivniško Pohorje, Velika gora,
Novokrajski vrhi, Hrpelje–Slope, Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec, Grgar–
Trnovo, Banjšice–Lokovec in Avče. Barvni krogi, ki se nahajajo ob prej omenjenih območjih
predstavljajo hitrost vetra, oddaljenost od infrastrukture in prisotnost zavarovanih predelov na
izbrani lokaciji.
Ocena lokacij iz predloga Nacionalnega energetskega programa
Primerne lokacije
Območja Špitalič–Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica in Avče so potencialne lokacije za
postavitev vetrnih elektrarn. Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi je bila v obdobju 1994–
2001 5 m/s, kar je dovolj za gospodarsko izrabo (Arso, 2011). Vendar je to spodnja meja
hitrosti, pri kateri začnejo delovati vetrne turbine. Nature 2000 na teh lokacijah ni. Ekološko
pomembna območja so opredeljena samo v Avčah, naravne vrednote pa se pojavljajo povsod
(Biseri slovenske narave, 2011). Glavne ceste 1. reda so od potencialnih predelov oddaljene
največ 12 km. Daljnovodi so postavljeni maksimalno 13,86 km stran. Glede na izračune so
povezave z infrastrukturo dokaj dobre, čeprav je treba daljnovode in glavne prometnice včasih
na novo urediti (Gurs, 2011; Vlada RS 2004 in 2011). Ob upoštevanju vseh podatkov so
Špitalič–Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica in Avče primerni predeli za postavitev vetrnih
elektrarn, vendar moramo pri umeščanju v prostor upoštevati naravne vrednote in ekološko
pomembna območja.
Neprimerne lokacije zaradi nizke hitrosti vetra in zavarovanih območij
Lokacije Hrpelje–Slope, Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec in Banjšice–
Lokovec so navedene kot območja za postavitev vetrnih elektrarn. Povprečna hitrost vetra 50
m nad tlemi je bila v obdobju 1994–2001 5 m/s (Arso, 2011). Vetrovne razmere niso najbolj
ugodne, ker povprečna hitrost vetra ustreza spodnji meji, pri kateri vetrne turbine pričnejo
obratovati. Na vseh treh lokacijah se pojavlja Natura 2000. Na območju Banjšice-Lokovec je
določena ptičja direktiva, na drugih dveh predelih pa sta opredeljeni obe direktivi. Naravne
vrednote so prisotne povsod, medtem ko ekološko pomembnih območij ni (Biseri slovenske
narave, 2011). Daljnovodi so od potencialnih območij oddaljeni največ 13,86 km, glavne
ceste pa 12 km (Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011). Povezave z infrastrukturo so solidne.
Hrpelje–Slope, Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec ter Banjšice–Lokovec niso
primerne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn zaradi prisotnosti zavarovanih območij in
slabših vetrovnih razmer.
Neprimerne lokacije zaradi zavarovanih območij
Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh, Golte, Črni vrh z Zaloško planino, Slivniško Pohorje,
Velika gora, Novokrajski vrhi in Grgar–Trnovo so lokacije, na katerih naj bi do leta 2030
stalo 10 MW vetrnih elektrarn (Urbančič in sod, 2011). Hitrost vetra 50 m nad tlemi je bila v
obodobju 1994–2001 5–6 m/s, kar je dovolj za izrabo v gospodarske namene (Arso, 2011).
Natura 2000 je prisotna povsod. Na Poreznu je opredeljena habitatna direktiva, medtem ko je
za Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh in Golte značilna ptičja direktiva. Preostala območja so pod
ptičjo in habitatno direktivo. Naravne vrednote so značilne za vse lokacije. Ekološko
pomembnih območij ni na Rogatcu–Črnivcu–Ojstrem vrhu in Grgarju s Trnovim, drugod pa
so opredeljena (Biseri slovenske narave). Glavne ceste so od potencialnih predelov oddaljene
največ 12 km, daljnovodi pa 13,86 km (Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011). Povezave z
73

infrastrukturo so glede na podatke dobre. Lokacije Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh,
Golte, Črni vrh z Zaloško planino, Slivniško Pohorje, Velika gora, Novokrajski vrhi in Grgar–
Trnovo so ob upoštevanju vseh podatkov neprimerne za postavitev vetrnih elektrarn zaradi
prisotnosti zavarovanih območij.
Slika 28: Tabela opredelitve primernosti potencialnih lokacij

Avtor: Teja Drole, 2011
Vir: Arso, 2011; Biseri slovenske narave, 2011; Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011
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Slika 29: Karta primernosti potencialnih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn 50 m nad tlemi

Pojasnilo h karti:
Hitrost vetra: 5-6 m/s

Oddaljenost od daljnovodov: do 13,9 km

Hitrost vetra: 6-7m/s

Oddaljenost od daljnovodov: 13,9-19,4 km

Natura 2000: zavarovano območje

Oddaljenost od glavnih cest: do 12 km

Natura 2000: ni zavarovano območje

Oddaljenost od glavnih cest: od 12-13 km

Komentar
Na zgornji karti so s številkami od 1 do 14 označene potencialne lokacije za postavitev
vetrnih elektrarn. To so Javorniki–Volovja reber–Snežnik, hrib Kopa z okolico, predel med
Veliko in Goteniško goro, Golič, Griško polje, Trnovski gozd s Sinjim vrhom in Nanos,
Julijske Alpe od prelaza Vršič proti goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–Golica,
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Grintovec–Velika planina–Menina, Golte, Krim z okolico, Boč, Pohorje in Košenjak z
južnimi deli Golice. Barvni krogi predstavljajo hitrost vetra, prisotnost zavarovanih območij
in oddaljenost od infrastrukture za vsako lokacijo.
Ocena potencialnih lokacij
Primerne lokacije
Košenjak z južnimi deli Golice in Griško polje sta potencialni lokaciji za postavitev vetrnih
elektrarn. Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi je bila v obodobju 1994–2001 5–6 m/s, kar
je dovolj za proizvodnjo energije iz vetra (Arso, 2011). Izbrani območji nista vključeni v
Naturo 2000. Ekološko pomembno območje se nahaja na Košenjaku z južnimi deli Golice,
naravnih vrednot pa ni nikjer (Biseri slovenske narave). Daljnovodi so od potencialnih
predelov oddaljeni največ 13,86 km, ceste pa 12 km (Gurs, 2011; Vlada RS, 2011). V
neposredni bližini Griškega polja teče avtocesta v smeri proti Kopru. Povezave z
infrastrukturo so po izračunih dobre. Griško polje in Košenjak – južni deli Golice so ob
upoštevanju vseh podatkov primerna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn. Pri umeščanju
objektov je potrebna previdnost zaradi ekološko pomembnih območij.
Neprimerne lokacije zaradi zavarovanih območij in oddaljenosti od infrastrukture
Javorniki, Volovja reber in Snežnik ter Grintovec–Velika planina–Menina so lokacije, na
katerih bi lahko stale vetrne elektrarne. Od leta 1994 do leta 2001 je bila povprečna hitrost
vetra 50 m nad tlemi 6–7 m/s (Arso, 2011). Pokrajini sta glede na podatke zelo dobro in
dovolj prevetreni za gospodarsko izrabo vetra. Na obeh predelih je opredeljena Natura 2000 –
določeni sta ptičja in habitatna direktiva. Naravne vrednote so prisotne povsod, ekološko
pomembna območja pa na predelu Grintovec–Velika planina–Menina (Biseri slovenske
narave, 2011). Glavne ceste so od lokacij oddaljene največ 13 km, daljnovodi pa 19,42 km
(Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011). Po podatkih, pridobljenih z izračuni povezave z
infrastrukturo, niso najbolj ugodne. Javorniki–Volovja reber–Snežnik in Grintovec–Velika
planina–Menina sta neprimerni območji za postavitev vetrnih elektrarn. Vetrovne razmere so
odlične, vendar so prisotna zavarovana območja.
Neprimerne lokacije zaradi zavarovanih območij
Hrib Kopa z okolico, predel med Veliko in Goteniško goro, Golič, Trnovski gozd s Sinjim
vrhom in Nanos, Julijske Alpe od prelaza Vršič proti goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–
Veliki Zatrnik–Golica, Golte, Krim z okolico, Boč in Pohorje so območja, v katerih bi lahko
postavili vetrne elektrarne. V časovnem obdobju 1994–2001 se je gibala povprečna hitrost
vetra 50 m nad tlemi med 5 m/s in 7 m/s (Arso, 2011). Območja so dobro prevetrena, zato
lahko izkoriščamo moč vetra. Natura 2000 se pojavlja povsod. Na Golteh je opredeljena ptičja
direktiva. Za Vrtačo–Stol–Veliki Zatrnik–Golico, Krim z okolico in Boč je značilna habitatna
direktiva. Drugod sta prisotni ptičja in habitatna direktiva. Naravne vrednote se pojavljajo
povsod. Ekološko pomembna območja so opredeljana na predelih, in sicer Trnovski gozd s
Sinjim vrhom in Nanos, Julijske Alpe od prelaza Vršič proti goram nad Bohinjem, Vrtača–
Stol–Veliki Zatrnik–Golica, Golte, Krim z okolico in Pohorje (Biseri slovenske narave, 2011).
Glavne ceste so od potencialni predelov oddaljene največ 12 km, daljnovodi pa 13,86 km
(Gurs, 2011; Vlada RS, 2004 in 2011). Ob upoštevanju podatkov so povezave z infrastrukturo
dobre. Potencialne lokacije so neprimerne za postaviteve vetrnih elektrarn zaradi prisotnosti
zavarovanih območij.
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7. PREDSTAVITEV OBSTOJEČIH VETRNIH ELEKTRARN IN NAČRTOV
Kredarica
Na Kredarici so na nadmorski višini 2515 metrov prvo vetrno elektrarno postavili leta 1954.
Takrat je tam začela obratovati meteorološka postaja. Zanjo sta bila značilna 25 kg težak
dinamo in ročna zavora. Prva moderna vetrna elektrarna je začela delovati avgusta 1998.
Financirali so jo Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska in Zavarovalnica Triglav. Njena moč je
bila 2,5 kW (Elektro Ljubljana, 2011; Primc, 2007). Planinski dom je na višku planinske
sezone z njo pokril tretjino potreb po energiji. Ostalo so dodale sončne celice. Vetrnici pri
domu na Kredarici sta bili leta 1998 največji vetrni elektrarni v naši državi (Elektro Ljubljana,
2011; Primc, 2007). Trenutno sta na Kredarici postavljeni dve manjši vetrni elektrarni, ki ju
vzdržuje Planinsko društvo Dovje. Glede na izdelavo sta prilagojeni ekstremnim razmeram.
Njune lopatice so dolge 170 cm. Veter se vanje ujame z zadnje strani, običajno naj bi se iz
sprednje (Geopedia, 2011; Primc, 2007). Vetrnici sta nameščeni na posebne vzmeti, zato se
vedno ne odzoveta na veter. Posledica je manjše število popravil. Premer obeh vetrnic je 340
cm. Vsaka ima moč 6 kW, kar skupaj predstavlja 12 kW moči. Kadar je hitrost vetra zmerna,
se njuna moč giblje med 4 in 5 kW, včasih pa doseže vrednost 8 kW (Geopedia, 2011; Primc,
2007).
Slika 30: Vetrni elektrarni pri domu na Kredarici

Avtor: Teja Drole, 28. 6. 2011
Vetrni elektrarni sta postavljeni na vzpetini nad planinskim domom pri Kredarici. Njuni
drogovi so ojačani z jeklenimi vrvmi.
Vetrni elektrarni nista povezani z električnim omrežjem. Električna energija, ki jo
proizvedeta, je namenjena meteorološki postaji in Triglavskemu domu. Planinski dom se
poleg tega napaja še s sončno energijo. Kljub temu pa še vedno uporabljajo dizelski agregat
za polnjenje akumulatorjev, saj je potreba po energiji velika. Vse energije, pridobljene iz
vetrnih elektrarn, ne porabijo. Nekaj je shranijo v akumulatorje. Zaradi tega je bila vgrajena
oprema namenjena pretvorbi napetosti električnega toka. Za meteorološke potrebe so na voljo
akumulatorji s 1500 amperskimi urami. Planinsko društvo uporablja akumulatorje z
vrednostjo 3500 amperskih ur, zato imajo dovolj elektrike za tri dni (Geopedia, 2011; Primc,
2007).
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Staničev dom
Pri koči Staničev dom so v obdobju 2003–2004 postavili majhno vetrnico z močjo 600 W.
Njen stolp je visok 6 metrov. Premer rotorja je približno 2,5 metra (Tavčar, 2011). Namenjena
je oskrbi koče z električno energijo. Uporabljajo jo v kombinaciji s sončnimi celicami ter tako
pokrijejo vse potrebe. Vetrnica obratuje le takrat, ko je dom odprt, to je od konca junija do
zadnjega tedna v septembru. V ostalih mesecih je pospravljena. Z njenim delovanjem je
oskrbnik zelo zadovoljen (Tavčar, 2011).
Slika 31: Vetrna elektrarna pri Staničevem domu

Avtor: Teja Drole, 2. 8. 2011
Vetrna elektrarna pri Staničevem domu je dodatno utrjena z jeklenimi vrvmi. Na strehi
planinskega doma so pritrjene sončne celice.
Stol
V bližini Prešernove koče na Stolu so leta 2000 postavili majhno vetrno elektrarno. Pri
postavitvi sta sodelovala Elektro Gorenjska in Planinsko društvo Javornik. Vetrnica je bila
leta 2005 uničena v nevihti, saj jo je močan veter odtrgal z droga (Geopedia 2011; Peternel,
2006; Tavčar, 2011; UŠP, 2006). Naslednje leto so postavili novo, v katero so vložili 3
milijone tolarjev. Tudi v ta projekt sta bili vpleteni prej omenjeni organizaciji. Vetrna
elektrarna je začela delovati 29. avgusta 2006. Njena moč je 600 W (Geopedia 2011; Peternel,
2006; Tavčar, 2011; UŠP, 2006). Namenjena je oskrbovanju koče z električno energijo.
Dodaten vir oskrbe so še sončne celice z močjo 952 W. Koča za svoje potrebe pridobiva
energijo iz akumulatorja z jakostjo 1200 amperov. Vetrna elektrarna je aktivna v času
delovanja koče. Pozimi njen rotor snamejo in pospravijo. Oskrbnik je z njenim delovanjem
zadovoljen (Geopedia 2011; Peternel, 2006; Tavčar, 2011; UŠP, 2006).
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Slika 32: Vetrna elektrarna pri koči na Stolu

Avtor: Teja Drole, 14. 8.2011
Vetrna elektrarna pri koči na Stolu je zaradi močnih vetrov v podlago pritrjena z jeklenimi
vrvmi. V ozadju se vidi planinski dom.
Kokrško sedlo
Septembra leta 2005 so na Kokrškem sedlu postavili majhno vetrnico. Pobudnik tega projekta
je bilo planinsko društvo Kamnik. Zraven sta sodelovala še Planinska zveza Slovenije in
AURE. Vrednost skupnih stroškov je bila 6,2 milijona tolarjev. Dva milijona so porabili za
gradbena dela, štiri pa za tehnično opremo (AURE, 2011). Že dve leti pred postavitvijo
objekta so izvajali meritve hitrosti vetra na treh lokacijah. Meritve so potekale dvakrat
dnevno. Na podlagi analiz so majhno vetrno elektrarno postavili nad kočo v smeri proti
Grintovcu. Njena lega je ugodna zaradi hitrosti vetra, ki se lahko dvignejo do 35 m/s in
odsotnosti brezvetrja. Vetrnica je postavljena na podstavku, ki so ga zabetonirali v tla.
Dodatno so ga zavarovali z jeklenimi vrvmi. Višina stebra je 9,6 metra. Premer razstavljivih
lopatic je 3,12 metra (AURE, 2011). Izhodiščna moč vetrnice je 1,4 kW. Z njo se proizvaja
električni tok z napetostjo 24 V, ki ga shranjujejo v akumulatorski bateriji, od koder ga potem
črpajo glede na potrebe planinskega doma. Zaradi proizvodnje elektrike so namestili dve novi
napravi – hladilnik za shranjevanje hrane in hidrofor. To je aparat, s katerim sanitarije
normalno delujejo (AURE, 2011). Vetrnico so leta 2010 pritrdili z novimi jermeni, saj je
močan veter prejšnje potrgal (gore-ljudje.net, 2011).
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Slika 33: Vetrna elektrarna na Kokrškem sedlu

Avtor: Teja Drole, 26. 5. 2011
Vetrna elektrarna na Kokrškem sedlu je postavljena v bližini Cojzove koče. Utrjena je z
jeklenimi vrvmi. Vetrna turbina je izven sezone obratovanja koče privezana na steber.
Kamniško sedlo
Leta 1998 so na Kamniškem sedlu postavili majhno vetrnico z močjo 1,6 kW. Visoka je 8
metrov, njena krila pa so dolga 3 metre (Klinc, 2011). Dom na Kamniškem sedlu oskrbuje z
električno energijo. Koča se oskrbuje še preko sončnih celic, saj drugače ne pokrije vseh
potreb po elektriki. Vetrnica pozimi ni aktivna, ker ji zvežejo lopatice. Glede na mnenje
oskrbnika so z njo zadovoljni (Klinc, 2011).
Slika 34: Vetrna elektrarna na Kamniškem sedlu

Avtor: Teja Drole, 25. 9. 2011
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Majhna vetrna elektrarna z elektriko oskrbuje kočo na Kamniškem sedlu. Postavljena je na
nadmorski višini 1864 m. S Kamniškega sedla je lep pogled na Brano, Tursko goro in Rinke.
Bate 1
Vetrno elektrarno Bate 1 so leta 2009 postavili na planoti Banjšice in jo priključili na
električno omrežje. Ob primernem vzdrževanju je njena življenjska doba minimalno 30 let.
Projekt je izvedlo podjetje E3 d.o.o., firma, povezana z Elektro Primorska (E3 d.o.o., 2008;
Križaj, 2011). Zraven je kot partner sodelovalo škotsko podjetje Proven Energy, ki je naredilo
vetrnico. Objekt je stal na 15 metrov visokem stebru iz jekla. Premer njenega rotorja je bil 8
m. Moč vetrnice je bila 15 kW. Na leto je proizvedla približno 28 004 kWh energije. Največji
izkoristek je imela takrat, ko je veter pihal s hitrostjo 13 m/s. Ko so jo priklopili na električno
omrežje, je veljala za največjo elektrarno v Sloveniji. Proti koncu leta 2009, v mesecu
decembru, jo je poškodovala močna burja. Vetrnica je zaradi tehničnih težav trenutno na
servisu. Ponovno naj bi jo na teren postavili v mesecu juniju 2011, vendar se to ni zgodilo.
Obstaja možnost, da bodo v prihodnosti na tej lokaciji postavili še kakšno vetrno elektrarno
(E3 d.o.o., 2008; Križaj, 2011)
Slika 35: Nosilni steber vetrne elektrarne na Batah

Avtor: Teja Drole, 28. 8. 2011
Na travnatem grebenu Banjšic leži steber vetrne elektrarne, ki je pripravljen za postavitev.
Divača
Podjetje E3 d.o.o. je v Dolnjih Ležečah v bližini Divače postavilo majhno vetrno elektrarno z
življenjsko dobo 30 let in močjo 3 kW. Njeno obratovanje se je začelo 27. 5. 2009.
Priključena je na električno omrežje. Vetrnica je sestavljena iz treh loput. Prav tako kot tista v
Ajdovščini naj bi tudi ta na leto proizvedla od 2500 do 5000 kilovatnih ur elektrike (MMC
RTV SLO, 2011; Geopedia, 2011; Rotar, 2008). Izkoristek je maksimalen, kadar je hitrost
vetra 15 m/s. Na začetku leta 2011 je proizvedla okoli 130 kWh elektrike. Do meseca maja je
proizvodnja padla na približno 10 kWh. Vetrni potencial je bil glede na proizvodnjo največji v
obdobju januar–marec. Od takrat naprej upada. Objekt je zgradilo škotsko podjetje Proven
Energy (MMC RTV SLO, 2011; Geopedia, 2011; Rotar, 2008).
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Slika 36: Vetrna elektrarna v bližini Divače

Avtor: Teja Drole, 5. 5. 2011
Ob avtocesti proti Kopru je v bližini Divače postavljena majhna vetrna elektrarna. Povezana
je z električnim omrežjem. Zaradi dobre prevetrenosti se pogosto vrti. Vetrnica stoji na strehi
transformatorske postaje. Po steni postaje so pritrjeni kabli, ki se proti vrhu razdelijo v tri
krake ter so vezani na vetrnico. Majhna vetrna elektrarna se v času vrtenja prilagaja smeri
vetra.
Ajdovščina
V Ajdovščini je družba E3 d.o.o. v oktobru 2008 postavila vetrno elektrarno z življenjsko
dobo vsaj trideset let. Bila je prva, ki so jo priključili na električno omrežje. Obratovati je
začela 27. 5. 2009 in je priključena na električno omrežje. Sestavljajo jo trije kraki. Njena
moč je 2,5 kW. Na leto naj bi proizvedla med 2500 in 5000 kilovatnimi urami električne
energije, kar ustreza povprečni letni porabi elektrike v malo večji družini (MMC RTV SLO,
2011; E3, 2011; Geopedia, 2011; Rotar, 2008). Njen največji izkoristek je takrat, ko veter
piha s hitrostjo 15 m/s. V letu 2011 je bila njena proizvodnja nizka zaradi majhnega vetrnega
potenciala. V maju 2011 je proizvedla 16 kWh elektrike. Naredili so jo v škotskem podjetju
Proven Energy, ki je vodilni proizvajalec majhnih vetrnic na svetu (MMC RTV SLO, 2011;
E3, 2011; Geopedia, 2011; Rotar, 2008).
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Slika 37: Majhna vetrna elektrarna v Ajdovščini

Avtor: Teja Drole, 3. 10. 2010
Na sliki je majhna vetrnica s tremi kraki, ki jo je postavilo podjetje E3 d.o.o. Postavljena je na
strehi njihove stavbe v Ajdovščini ob glavni cesti. V ozadju se vleče greben z Otlico in Sinjim
vrhom, ki sta bila predlagana kot potencialni lokaciji za postavitev vetrnih elektrarn.
Ravbarkomanda
V bližini bencinske črpalke OMV ob avtocesti so leta 2009 postavili majhno vetrno elektrarno
Postojna ter jo priključili na električno omrežje. Izdelal jo je kanadski proizvajalec Celanfield
energy (Valentinčič, 2010, str. 13). Njena življenjska doba je minimalno 30 let. Vetrnica z
močjo 15 kW je oblikovana vertikalno in je visoka 15 metrov. Njena konstrukcija je narejena
iz železa ter oblikovana kot predalčni tip. Vetrna turbina obratuje v poskusni fazi. Pri
delovanju vetrne turbine so se pojavile tehnične napake (E3, d.o.o., 2011; Valentinčič, 2010,
str. 13).
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Slika 38: Vetrnica na Ravbarkomandi

Avtor: Teja Drole, 8. 2. 2011
Lopatice vetrne turbine ob Ravbarkomandi so oblikovane kot črka H.
Slika 39: Vetrnica z vertikalno osjo v celoti

Avtor: Teja Drole, 8. 2. 2011
Vetrna elektrarna, ki je postavljena v bližini bencinske črpalke Ravbarkomanda ima
vertikalno oblikovano os turbine.
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Projekt na Griškem polju
Značilnosti projekta
Griško polje je območje, na katerem se razteza več kot 300 ha pašnikov. Na njih pasejo od
300 do 400 ovac in 20 konj oziroma krav (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; KrasVremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009). Leži ob avtocesti v bližini
Senožeč. Za postavitev vetrnih elektrarn je primerno zaradi ugodnih vetrov, ki pihajo med
Nanosom in Vremščico, poleg tega pa je delno degradirano zaradi avtoceste, ki poteka v
bližini. Predstavlja del širšega območja, na katerem naj bi stale vetrne elektrarne. Potekale naj
bi v petih linijah. Prva linija obsega območje med hribom Straža in Čebulovica, druga gre
preko Selivca. Tretja naj bi tekla preko Ognjivca čez Griško polje. Predzadnja linija
predstavlja južna, zadnja pa severna pobočja Vremščice. Slovensko-avstrijsko podjetje Alpe
Adria Energija namerava na Griškem polju postaviti 35 vetrnic in 5,5 km dolg kablovod
(Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; Kras-Vremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija,
2009). Podjetje je vstopilo v stik z agrarno skupnostjo Dolenja vas in zasebniki zaradi najema
zemlje. Alpe Adria Energija je na upravni enoti Sežana zaprosila za gradbeno dovoljenje in ga
dobila jeseni 2008. Z gradnjo so že pričeli. V letu 2009 so pripravljali dokumente, ki so jih
potrebovali za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. Poleg tega so
bili ves čas v stiku z DOPPSOM in okoljevarstveniki. Celoten projekt naj bi stal več kot 120
milijonov evrov. Podjetje Alpe Adria Energija naj bi prispevala samo 10 do 15 % celotne
vsote. Ostalo bodo pokrili s krediti. Vetrnica, ki jo gradijo, bo imela moč 2000 kW. Njen
steber naj bi bil visok 97 metrov. Elisa naj bi imela premer 71 metrov. Na leto naj bi
proizvedla 4500000 kW električne energije (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; KrasVremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009).
Slika 40: Dvigalo za postavljanje stolpa

Avtor: Teja Drole, 9. 10. 2010
Z žerjavom so delavci postavljali stolp vetrne elektrarne. V ozadju se vidi Nanos.
Vetrna elektrarna naj bi bila postavljena do konca leta 2009, vendar so v letu 2010 zaprosili
za spremenjeno gradbeno dovoljenje zaradi novega dobavitelja, drugačnega tipa vetrne
turbine, spremenjene nosilne konstrukcije in oljnega transformatorja z močjo 2,5 MVA.
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Ministrstvo za okolje in prostor je novo gradbeno dovoljenje izdalo 24. 5. 2010 (Geopedia,
2011; Hozjan, 2010; Kras-Vremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009).
Težave pri projektu
Ministrstvo za okolje in prostor je oktobra 2010 novo dovoljenje razveljavilo, ker niso
dokazali upravičenosti gradnje (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; Kras-Vremščica.net, 2011;
Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009). Upravičenost gradnje naj bi družba dokazala z
zakupno pogodbo med investitorjem in predlogom iz zemljiške knjige, ki je bila overovljena
pri notarju. MOP je ugotovil, da je Okrajno sodišče v Sežani vpis pravice zavrnilo že leta
2006. Zaradi tega je bila gradnja ustavljena (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; KrasVremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009). Komisija za preprečevanje
korupcije je 19. 5. 2006 prejela anonimno pismo, v katerem je pisalo, da vsi člani agrarne
skupnosti niso dali svojega soglasja. Alpe Adria Energija jim je sporočila, da potomcev dveh
bivših lastnikov niso našli, vsi drugi pa so se z gradnjo strinjali. Gradbeno dovoljenje je bilo
oktobra 2010 preklicano (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; Kras-Vremščica.net, 2011;
Ekosvet.net, 2011; Siol Slovenija, 2009). Podjetje je za pomoč prosilo Inštitut za procesno
pravo, ki je menilo, da je osnovno gradbeno dovoljenje veljavno, nova odločba pa sporna.
MOP se kljub vsemu ni odzval, zaradi česar so se po pomoč obrnili k predsedniku vlade. V
podjetju Alpe Adria Energija so želeli, da bi nadzorni organ razveljavil odločbo MOP še isto
leto, ker so hoteli dokončati vetrnico. Računali so, da bodo gradnjo nadaljevali po 25.
novembru. Menili so, da bodo država, investitor in Agrarna skupnost v nasprotnem primeru
oškodovani (Geopedia, 2011; Hozjan, 2010; Kras-Vremščica.net, 2011; Ekosvet.net, 2011;
Siol Slovenija, 2009).
Slika 41: Panorama gradbišča

Avtor: Teja Drole, 12. 2. 2011
Na gradbišču stoji nedokončan stolp. V njegovi neposredni bližini stojijo razstavljeni in
sestavljeni valjasto oblikovani deli iz železobetona, ki so sestavni del stolpa. Dela 12. 2. 2011
niso več potekala. Gradnja je še vedno zaustavljena.

86

Slika 42: Sestavni element stolpa iz železobetona

Avtor: Teja Drole, 12. 2. 2011
Sestavni element stolpa valjaste oblike je narejen iz železobetona. Polovice sestavijo skupaj
ter postavijo drugo na drugo in zgradijo stolp.
Trenutno stanje
MOP svojega mnenja ni spremenil zaradi česar gradnja vetrnih elektrarn še vedno stoji.
Območje sem si večkrat ogledala na terenu. V letu 2010 sem Griško polje obiskala oktobra in
decembra. Devetega oktobra dopoldan se je delo odvijalo intenzivno. Na gradbišču je bilo
precej delavcev, tudi avstrijskih. Z žerjavom so dvigovali betonske bloke in postavljali steber
vetrne elektrarne ter se ukvarjali z urejanjem ceste. Po njihovem mnenju naj bi v prihodnosti
tu stalo približno 30 vetrnic. Vreme je bilo v času ogleda terena jasno in precej vetrovno.
Dvanajstega decembra sem ponovno odšla na ogled gradbišča, s katerega so delavci odšli in s
seboj odpeljali stroje ter žerjav. Ostal je le nedokončan stolp. V okolici so ležali bloki iz
železobetona, iz katerih naj bi postavili steber. Nekateri so bili sestavljeni, drugi ne. Kasneje
sem se še nekajkrat peljala mimo po avtocesti. Gradnja še vedno stoji.
Načrti za Vremščico
Vremščica je hrib, ki leži med Košanskim Krasom, Divaškim Krasom, Senožeškim podoljem
in Vremsko dolino (Belec in sod, 2001). Elektro Primorje želi v povezavi z občinama Sežana
in Divača na njej postaviti vetrne elektrarne, ki bi bile povezane s širšim projektom, katerega
del je Griško polje. Vendar se gradnja na Vremščici še ni začela. Južna pobočja Vremščice, ki
obsegajo Gabrško goro, Čemparjev vrh in Bukov vrh predstavljajo četrto, severna pobočja s
Slatno pa peto linijo vetrnic. Vetrnice naj bi stale na podstavkih s prostornino 200 m3. Stolp s
težo 58 ton naj bi bil visok 55 metrov, širok pa 3 metre (Kras-Vremščica.net; Jančar, 2011).
Na vrhu bi bil postavljen rotor s tremi lopaticami, premera 52 metrov. Generator naj bi bil
težak 32 ton. Poleg tega bi postavili transformatorsko postajo. Vsaka vetrnica bi imela moč 60
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MW. To pomeni, da bi na leto vse skupaj proizvedle 196 GWh električne energije, kar ustreza
1,5 % celotne slovenske proizvodnje (Kras-Vremščica.net; Jančar, 2011). Investitorji naj bi
investicijo dobili povrnjeno v petih letih. Zaradi nestalnih vetrov na Krasu bi bilo delovanje
vetrnic nepredvidljivo. Poseg v prostor bi bil zaradi gradnje infrastrukturne povezave velik.
Vremščica je potencialna lokacija za vključitev v Naturo 2000 zaradi izjemne biotske
pestrosti. Po mnenju DOPPSA ni primerna lokacija, ker predstavlja območja gnezdišč za
številne redke ptice, poleg tega pa je prehodna pot za beloglavega orla, ki je ena najbolj
zaščitenih ptičjih vrst na svetu ter za planinskega orla in beloglavega jastreba (KrasVremščica.net; Jančar, 2011). Raziskave so pokazale, da pozimi zaradi velike hitrosti elise
lahko zamrznejo. Led, ki odpada z njih, pa odnese do 500 metrov daleč. Zelo močni vetrni
sunki pa lahko vetrnico podrejo in uničijo rotor (Kras-Vremščica.net; Jančar, 2011).
Slika 43: Panorama Vremščice

Avtor: Teja Drole, 5. 5. 2011
Na sliki se vidijo pobočja Vremščice, ki sodi med potencialne lokacije za postavitev vetrnih
elektrarn. Njen vrh je neporaščen. V ospredju leži naselje Matavun.
Načrti za Nanos
Ob vznožju Nanosa želi podjetje Helikopter energija iz Štanjela postaviti majhno vetrno
elektrarno. Na leto naj bi proizvedla 2,3 milijona kilovatnih ur električne energije (Zavadlav,
2011). S tem bi lahko oskrbovali 560 gospodinjstev. Trenutno so v fazi pridobivanja
okoljevarstvenega dovoljenja (Zavadlav, 2011).
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Slika 44: Pogled s pobočij Nanosa proti Čavnu

Avtor: Teja Drole, 3. 10. 2010
Pobočja Nanosa so porasla s travo in posameznimi iglavci. Kamnita cerkev svetega
Hieronima je postavljena v bližini planinske poti.

8. GEOGRAFSKA PROBLEMATIKA VOLOVJE REBRI
8.1. Opis projekta
Volovja reber je sleme v predelu Snežnika. Prvotno so jo po državnem planu želeli vključiti v
regijski park Snežnik. To je ekološko pomembno območje, ki ustreza merilom za priključitev
k Naturi 2000 in Unescovi svetovni dediščini. Volovja reber je vodovarstveno območje, iz
katerega se s pitno vodo oskrbuje občina Ilirska Bistrica. Elektro Primorska želi na njej
postaviti vetrne elektrarne. Pripravila je načrte, po katerih naj bi postavili 47 vetrnic (Arso,
2011). Leta 2007 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo delno gradbeno dovoljenje za 29
stolpov in urejanje bližnje okolice na podlagi 36. člena Zakona o državni upravi in 24. člena
Zakona o graditvi objektov. Posamezen stolp vetrne elektrarne naj bi bil visok 55 metrov. Ob
vpetju naj bi bil njegov premer 3,33 metra. V načrtih so opisane lopatice s tremi kraki, dolžine
25,3 metra ter razponom 52 m (Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, str. 2). Skupna
inštalirana moč vetrnega polja vseh devetindvajsetih vetrnic ima po načrtih 28,05 MW moči
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2011, str. 2). Postavili naj bi jih na Knežaku, Koritnicah,
Šembijah, Trnovem, Ilirski Bistrici in Vrbovem. Poleg tega naj bi postavili 20 kV kablovod.
Načrtovali so še urejanje platojev za dvigala. Ceste bi morali rekonstruirati ter povezati med
sabo na odsekih Bele ovce–Milanka, Trnovska bajta–Velika Milanja, Štanga in Duli.
Potrebno bi bilo vzpostaviti 110 kV daljnovod s 43 stebri, dolg 10293 metrov, ki bi povezoval
Volovjo reber z Ilirsko Bistrico. Njegov koridor naj bi bil širok 30 m (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2007, str. 2). Stebri daljnovoda bi potekali po Dobrempolju, Zarečju, Topolcu,
Trnovem in Šembijah. Enosistemski daljnovod med Ilirsko Bistrico in naseljem Topolc bi
podrli ter namesto njega postavili dvosistemskega z dolžino 2182 m. Tudi med Volovjo
rebrijo in Topolcem bi postavili enosistemski daljnovod, dolg 8111 metrov. Na 966 metrih
nadmorske višine bi na betonskih temeljih uredili plato. Nanj bi postavili transformator z
lovilno skledo ter namestili ustrezno opremo in poskrbeli za povezave in ozemljitev
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, str. 2 in 3). Stikališče z močjo 20 kV naj bi bilo v
komandni stavbi, ki naj bi bila zgrajena iz rezanega kamna. Streha mora biti dvokapna.
Velikost tlorisa načrtovane stavbe je 10 krat 23 metrov. Vodohran s prostornino 30 m3 bo
namenjen gospodinjstvu in sanitarijam. Na jugu bi dodali še 10 m3 veliko greznico
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(Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, str. 3). Meteorne vode naj bi odtekale čez peskolove v
vodohran. V načrtih je bila predvidena še ureditev okolice okoli komandne stavbe. Najprej naj
bi pripravili makadamski dovoz med gozdno cesto Šembije in Trnovsko bajto. Ob stiku so
mislili postaviti asfaltni plato s površino 151 m2. Tla s površino 140 m2, ki obdajajo
komandno hišico naj bi tlakovali. V načrtih je predvidena postavitev treh opornih zidov z
višino 2–4,5 metra in dolžino 90 metrov. Celotno stavbo želijo obdati z 2 m visoko in 12 m
dolgo ograjo iz aluminija. Zgradili naj bi 110 kV daljnovod na relaciji Polje–Ilirska Bistrica
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, str. 2 in 3). Za ta projekt bi bilo potrebno porušiti
daljnovod na Pivškem polju. Pustili bi le prvi dvosistemski steber. Poleg tega bi morali
napeljati kabelsko kanalizacijo (Arso, 2011; Ministrstvo za okolje in prostor, 2007).
8.2. Energetski vidik
Z energetskega vidika sta pomembna moč vetrnih elektrarn in njihov izkoristek. Vsaka vetrna
turbina naj bi imela moč 0,85 MW, zato bi v enem letu proizvedla 49,7 GWh energije. Vseh
29 vetrnic skupaj bi imelo moč 24,65 MW. Letna moč kompleksa bi znašala 215,9 GWh
(Primc, 2007, str. 1in 2). Vetrne elektrarne delujejo s polno močjo samo takrat, ko je hitrost
vetra dovolj visoka. Objekti na Volovji rebri nikoli ne bi delovali s 100 % izkoristkom, saj je
veter premočan ali pa je prisotno brezvetrje. Njihov izkoristek bi bil 23 %. Volovja reber naj
bi prispevala samo 0,37 % delež k celotni proizvodnji energije v Sloveniji (Primc, 2007, str
1in 2). Elektriko bi prodajali po odkupni ceni 60 evrov za MWh, čeprav je njena dejanska
cena 25 evrov za MWh. Razliko bi pokrili z davkoplačevalskim denarjem. Subvencija vetrnih
elektrarn bi bila glede na podatke o odkupni ceni 1 740 000 evrov na leto (Primc, 2007, str 1
in 2). Proizvodnja vetrne energije in njen izkoristek sta zaradi vetrovnih razmer nizka. Glede
na podatke gre za obsežen poseg v okolje z majhno energetsko učinkovitostjo, ki bi povsem
spremenil panoramo pokrajine.
8.3. Vpliv vetrnih elektrarn na okolje
Načrti za postavitev vetrnih elektrarn na Volovji rebri so sporni zaradi različnih vplivov na
okolje. Objekti naj bi imeli največji vpliv na redke ptice, velike zveri in vodne razmere.
Lokacija se nahaja v bližini pokrajin, ki so del Nature 2000 ter so pod habitatno ali ptičjo
direktivo. Nekateri predeli so uvrščeni med naravne vrednote (Arso, 2011). V primeru gradnje
bi Volovja reber izgubila svojo okoljsko vrednost. Namesto vetrnih elektrarn bi območje
lahko zavarovali kot krajinski park ter ga vključili v Naturo 2000. Zanj bi veljali ptičja in
habitatna direktiva. Na ta način bi pridobili nova delovna mesta, poleg tega pa bi se razvijal
okoljski turizem. Prvotno so ta del Slovenije želeli zavarovati, vendar so ga izrezali iz Nature
2000 zaradi vetrnih elektrarn (Arso, 2011).
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Slika 45: Steber za merjenje hitrosti vetra na Volovji rebri

Avtor: Teja Drole, 9. 10. 2011
Na Volovji rebri so postavljeni visoki in nizki stebri. Skupaj jih je najmanj sedem. Na njih so
pritrjene naprave za merjenje hitrosti vetra. Na višjih stebrih so merilci vetra pritrjeni na treh
višinah. Na nižjih stebrih se hitrosti vetra merijo na eni višini.
Ptice
Volovja reber je življenjski prostor in preletno območje redkih in ogroženih vrst ptic. Med
njimi so stalno prisotne nekatere ujede, ki so najbolj občutljive na vetrne elektrarne. To so
beloglavi jastreb, planinski orel, kačar in sršenar (Arso, 2011; Jančar, 2011). S postavitvijo
vetrnih turbin bi vrste imele manjše možnosti obstoja tako v regiji kot v državi, saj naj bi
objekti stali ravno na območju njihovih preletnih poti. Zanje so usodni trki, zaradi katerih je
smrtnost višja. Ptice roparice se stolpom ne umaknejo (Arso, 2011; Jančar, 2011). Poleg tega
je njihova rodnost nizka, čas odraščanja pa precej dolg. Objekt bi škodoval tudi pticam
pevkam, saj bi posegel v njihov teritorij. DOPPS je izvedel popis ptic na Volovji rebri. Na
kartah so označili, koliko preletov bi potekalo preko vsake vetrnice (Arso, 2011; Jančar,
2011).
Velike zveri
Po načrtih naj bi vetrne elektrarne in daljnovodi potekali preko osrednjega dela življenjskega
prostora velikih zveri. Na izbrani lokaciji živijo medvedi, trop volkov, par evrazijskih risov in
divje mačke. Vse vrste so prisotne v območju Nature 2000, imenovanem Javorniki–Snežnik
(Kos, Krofel, Potočnik; 2011). Čez Volovjo reber poteka njihov selitveni koridor. Velike
zveri gredo preko Vremščice, Nanosa in Trnovskega gozda v avstrijske ter italijanske Alpe. V
primeru postavitve vetrnih elektrarn, bi se lahko ta koridor prekinil, kar bi vplivalo na širjenje
vrst v Alpah. Genski pretok med alpskimi in dinarskimi vrstami bi bil oviran zaradi slabše
povezanosti habitatov (Kos, Krofel, Potočnik; 2011). Življenjski prostor živali bi se krčil. Ris
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naj bi na območju Snežnika že izgubil več kot 10 % svojega teritorija, delež pa bi se lahko
zaradi projekta še povečal (Kos, Krofel, Potočnik; 2011).
Slika 46: Pogled preko grebenov Volovje rebri

Avtor: Teja Drole, 28. 10. 2010
V daljavi so vidni stolpi z merilci vetra, ki so postavljeni po celotnem grebenu. Po načrtih naj
bi na vse grebene Volovje rebri postavili vetrne elektrarne.
Vodni viri
Vetrne elektrarne so na izbrani lokaciji sporne tudi zaradi vpliva na vodne vire. Inštitut za
raziskovanje krasa je leta 2006 izvedel sledilni poskus ter ugotovil, da z Volovje rebri
podzemno tečeta vodna vira Bistrica in Podstenjšek. Občina Ilirska Bistrica se oskrbuje s
pitno vodo prav iz teh dveh virov (Arso, 2011). Na onesnaževanje sta občutljiva zaradi
kraškega tipa reliefa. Vode na kraškem tipu površja odtekajo podzemno. Njihova samočistilna
sposobnost je majhna, zato so še bolj občutljive na onesnaževanje. Poleg tega je matična
podlaga prepustna, kar pomeni, da škodljive snovi pronicajo pod zemljo in onesnažijo
podtalnico. Vir onesnaževanja se na krasu zaradi podzemeljskega odtekanja vode težko določi
(Arso, 2011; Bat in sod, 2004). Vsaka izmed vetrnih turbin naj bi vsebovala 200 litrov
različnih olj – 120 l v menjalniku, 70 l v hidravličnem sklopu ter 10 l v reduktorskem
motorju. Vse vetrne elektrarne skupaj vsebujejo 6600 litrov olj (Kovačič, 2006). V primeru
porušitve stolpov zaradi močnih sunkov vetra in žleda, olje lahko odteče v podtalnico.
Izračuni kažejo, da bi se na posamezni vetrni elektrarni lahko nabralo tudi več kot 45 ton
žleda. Teža stebra pa je 56 ton (Kovačič, 2006). V primeru razlitja olj bi imela občina Ilirska
Bistrica hude težave z oskrbo pitne vode, ker ni na voljo nadomestnih virov. Arso je določil,
da mora investitor zgraditi lovilne sklede, v katere se ujame olje, če pride do nesreče, vendar
njihova površina ni opredeljena. Ker je premer posamezne lovilne sklede 55 metrov, bi morali
za vsako vetrnico zabetonirati 9500 m2 površine. Skupna površina dodatno zabetoniranega
območja bi bila 300 000 m2 (Kovačič, 2006). Pitno vodo bi ogrozilo tudi postavljanje
temeljev, ker bi pri tem odstranili zgornjo zaščitno plast prsti. Pri gradnji bi težave
predstavljale povečane emisije in prometnice, ki so po okoljevarstvenih standardih neurejene
(Kovačič, 2006).
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Slika 47: Posledica močnega vetra na Volovji rebri

Avtor: Teja Drole, 28. 10. 2010
V bližini enega izmed stebrov z merilci vetra so na tleh, prekritih s tanko plastjo snega, ležale
sončne celice. Sončne celice so bile pritrjene na drog z napravami za merjenje hitrosti vetra,
vendar jih je močan veter odtrgal z nosilca.
8.4. Pregled postopkov na Volovji rebri
Obdobje 2003–2005
Občinski svet Ilirske Bistrice je na 2. seji 6. 2. 2003 sprejel program priprave sprememb
prostorskega plana. S tem so elektrarne na Volovji rebri vključili v dolgoročni prostorski
načrt. Petega marca istega leta je upravni odbor DOPPSA sprejel uradno stališče društva, v
katerem nasprotuje gradnji (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Minister
Kopač je 8. 4. 2004 zagotovil predstavnikom organizacij, da bo Volovja reber zaščitena do
konca meseca. Štirinajstega aprila je bila ustanovljena Koalicija za Volovjo reber. Vlada je
28. 4. 2004 potrdila, da je sklep občine skladen z državnim. Naslednji dan so Volovjo reber
izrezali iz Nature 2000, občina Ilirska Bistrica pa je na izredni seji sprejela dva odloka – o
prostorskem planu in lokacijskem načrtu (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
Društvo slovenskih pisateljev in koalicija za Volovjo reber sta 8. 6. 2004 organizirala okroglo
mizo. Takrat so prvič soočili argumente z obeh strani. V mesecu septembru je investitor začel
s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja ter ARSU poslal vlogo za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja. DOPPS je 15. 9. 2004 na ARSO poslal vlogo, s katero bi postal
stranski udeleženec pri izdajanju okoljevarstvenega soglasja, vendar so jo v oktobru zavrnili
(Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Agencija Republike Slovenije za okolje
je 30. 12. 2004 zavrnila izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (Hreščak, 2011; Jančar, 2011;
Volovja reber, 2011). Zavod za gozdove Slovenije je 3. 11. 2005 podal mnenje, v katerem je
odsvetoval gradnjo vetrnih elektrarn, vendar ga na Agenciji Republike Slovenije za okolje
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niso upoštevali. Na Mašunu v gozdovih, ki poraščajo Snežnik, je 17. 11. 2005 potekala seja
Odbora DZ za okolje in prostor. Na njej so projekt vetrnih elektrarn podprli (Hreščak, 2011;
Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
Obdobje 2006–2007
V letu 2006 se je odvilo precej dogodkov. Koalicija je 22. 2. 2006 poslala pritožbo
Sekretariatu bernske konvencije zaradi ogroženosti risa. Maja je Društvo za opazovanje in
varovanje ptic ARSU poslalo zahtevek, s katerim so želeli priti do strokovnih podlag, na
podlagi katerih je bila Volovja reber izrezana iz Nature 2000 (Hreščak, 2011; Jančar, 2011;
Volovja reber, 2011). Soglasje za postavitev 33 vetrnic je bilo izdano 26. 6. 2006, za deset pa
ne zaradi vpliva na Naturo 2000. Upravno sodišče je 29. 6. 2006 razsodilo, da bi DOPPS
moral biti stranski udeleženec, vendar sodba zaradi pritožbe Elektro Primorska ni bila
veljavna. Avgusta je Urad informacijske pooblaščenke MOP DOPPSU odgovoril, da je
Volovja reber izrezana iz Nature 2000 na podlagi gradiv, ki niso shranjena v arhivu (Hreščak,
2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Minister za okolje je 12. 9. 2006 organiziral
sestanek na katerega so prišli predstavniki DOPPSA, državni sekretar in direktor Agencije
republike Slovenije za okolje. Odločili so se, da bo koalicija ministrstvu še enkrat poslala
predlog o zavarovanju Volovje rebri. Koalicija za interventno zavarovanje Volovje rebri je
21. 9. 2006 poslala ministru Podobniku drug predlog za zavarovanje območja, vendar MOP
nanj ni nikoli odgovoril. Leto 2007 je bilo z vidika dogodkov pestro. Elektro Primorska je 19.
2. 2007 pridobila gradbeno dovoljenje za 29 vetrnic (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja
reber, 2011). Za štiri ga niso prejeli, saj ni bilo dokazil o lastništvu zemljišč, kjer naj bi stale.
Evropska komisija je 27. 6. 2007 Sloveniji poslala Uradni opomin zaradi izreza iz Nature
2000, na katerega je vlada odgovorila, da bodo povečali obseg območij Natura 2000, za katere
bi veljala ptičja direktiva. Poleg tega so prosili za dodatnih šest mesecev, v katerih bi proučili
območje SPA Snežnik–Pivka. DOPPS je 17. 9. 2007 postal stranka v postopku, kar je z
odločbo potrdil MOP (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Na začetku oktobra
sta minister za okolje in državni sekretar od koalicije prejela predlog o podpori raziskave o
občutljivih območjih za ptice za postavitev vetrnih elektrarn na Primorskem. V zvezi z
raziskavo ni bilo nobenega odziva. ARSO je 26. 10. 2007 po uradni dolžnosti obnovil
postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja
reber, 2011).
Obdobje 2008–2009
Šestnajstega aprila 2008 so na sodišču zavrnili pritožbo Elektra Primorska, vezano na
ponovno presojo vplivov gradnje vetrnic (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
Januarja 2009 je DOPPS pričel z izdelavo karte območij redkih ptic. V javnost je 6. 2. 2009
prišla razsodba sodišča, ki je potrdila ponovno presojo vpliva vetrnih elektrarn. To je
pomenilo, da bo okoljevarstveno soglasje iz junija 2006 ostalo zadržano. Najverjetneje ne bo
prišlo do izdaje novega soglasja. Ključne faze v presojanju vplivov na okolje so začeli izvajati
9. 6. 2009 (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). ARSO je prejel gradivo z
dodanimi opombami o vplivu vetrnih elektrarn ter dva elaborata. Prvi je bil študija o
planinskem orlu, drugi pa mnenje svetovnega strokovnjaka dr. Maddersa. Pomanjkljivosti, ki
jih je izpostavilo društvo, sta premajhno upoštevanje slovenske in evropske zakonodaje ter
nezadostni podatki o zavarovanih vrstah (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
Izpopolnjen katalog ptičjih vrst na Volovji rebri je izšel 1. 11. 2009. Glede na podatke so na
izbrani lokaciji opazili 110 ptičjih vrst, 75 naj bi jih tu gnezdilo. (Hreščak, 2011; Jančar, 2011;
Volovja reber, 2011). Na ARSU so 3. 12. 2009 ustno opredelili vplive projekta na pokrajino
in ugotovili, da bo investitor moral pokazati še ostali dve študiji, saj prvi poročili o vplivih na
naravo nista bili primerni (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
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Obdobje 2010–2011
Pred poletnimi počitnicami, 26. 6. 2010, je javnost izvedela, da je okoljevarstveno dovoljenje
iz leta 2006 veljavno. V mesecu juliju se je DOPPS na soglasje pritožil zaradi nepregledanih
in nekorektnih podatkov o zavarovanih vrstah, odsotnosti presoje vplivov na določene vrste in
okolje, spregledanega previdnostnega načela in neupoštevanja predpisov Evropske unije.
MOP je 8. 11. 2010 zavrnil pritožbo, povezano z okoljevarstvenim soglasjem (Hreščak, 2011;
Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Odvetnik Organizacije za opazovanje in zaščito ptic je 9.
12. 2010 poslal na upravno sodišče tožbo proti okoljevarstvenemu soglasju. To je bila zadnja
pravna možnost v Sloveniji. Primer Volovja reber predstavlja prvi večji ter škodljivi poseg v
Naturo 2000. Člani DOPPSA so na terenu delali več sto ur, vendar ARSO in MOP rezultatov
nista upoštevala. Koalicija je Elektro Primorski in ministrstvom predlagala, da bi skupaj
poiskali primerno lokacijo, a jim niso želeli prisluhniti (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja
reber, 2011). Vrhovno sodišče je 28. 12. 2010 zavrnilo zahtevo investitorja po izključitvi
DOPPSA iz postopka. Upravno sodišče je 10. 3. 2011 razsodilo, da je okoljevarstveno
soglasje za 33 vetrnic razveljavljeno, ker je bila strokovnim argumentom namenjena
premajhna pozornost. Pritožba na takšno odločitev ni možna. Agencija Republike Slovenije
za okolje bo morala ponovno preučiti vse podatke, pri tem pa upoštevati navodila sodišča
(Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011). Organizacija za opazovanje in zaščito
ptic je Elektro Primorski in Ministrstvu za gospodarstvo predlagala, da bi projekt na Volovji
rebri v celoti opustili ter skupaj poiskali primernejšo lokacijo. V zadnjem času potekajo
pogovori med DOPPSOM in investitorji. Predstavniki DOPPSA nameravajo v zvezi z
nadomestno lokacijo v bližnji prihodnosti poslati uradni dopis Elektro Primorski in direktorju
Direktorata za energetiko (Hreščak, 2011; Jančar, 2011; Volovja reber, 2011).
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9. ZAKLJUČEK
Vetrna energija je eden izmed obnovljivih virov energije. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v
prostor upoštevamo dva dejavnika. To sta hitrost vetra in zavarovana območja. Za delovanje
vetrne elektrarne mora veter pihati z minimalno hitrostjo 4–5 m/s. Pri hitrosti 25 m/s ali več se
vetrna turbina ustavi zaradi varnosti. Sunkoviti vetrovi, kot je burja, lahko porušijo stolp ali
poškodujejo turbino. Zavarovana območja niso najprimernejša za postavitev objektov zaradi
njihovega vpliva na živali in pokrajino. Pri postavitvi vetrnih turbin in proizvodnji elektrike
so pomembni energetski, ekonomski in okoljski vidiki. Proizvodnja vetrne energije je iz
energetskega vidika smiselna, saj gre za obnovljivi vir, s katerim bi lahko nadomestili
neobnovljive vire. Vendar je izkoristek pri proizvodnji nizek. Potrebna je kombinacija z
drugimi obnovljivimi viri, saj samo z energijo vetra ne pokrijemo vseh potreb po elektriki.
Ekonomsko gledano je postavitev vetrnih elektrarn za investitorje ugodna zaradi predvidljivih
in stabilnih stroškov. Poleg tega je odkupna cena elektrike nižja kot pri ostalih obnovljivih
virih, med katere sodijo geotermalna, sončna in energija biomase. Iz okoljskega vidika ima
proizvodnja vetrne energije prednosti in slabosti. Pri proizvodnji elektrike ni nobenih emisij in
onesnaževanja okolja, vendar turbine negativno vplivajo na ptice in pokrajino. Med pticami
so najbolj ogrožene ujede, kot sta planinski orel in beloglavi jastreb, saj se rotorjem ne
umaknejo, zato se poškodujejo ali poginejo. Verjetnost izumrtja nekaterih vrst je zaradi tega
še večja. Hrup rotorja je neprijeten. Zaradi njega lahko živali spremenijo svoj življenjski
prostor, se selijo v drugih smereh in zapustijo območja hranjenja ter gnezdišča. Glede na vse
podatke je energija vetra uporaben, vendar nezanesljiv obnovljivi vir, saj je njena proizvodnja
odvisna od hitrosti in časa pihanja vetra.
V diplomskem delu sem proučila geografski potencial za proizvodnjo vetrne energije v
Sloveniji na podlagi podatkov o povprečni hitrosti vetra in prisotnosti zavarovanih območij.
Izkazalo se je, da je naša država dobro prevetrena, vendar so hitrosti vetra marsikje prenizke
za gospodarsko izrabo. Zavarovana območja so pogosto prisotna ravno tam, kjer so hitrosti
vetra dovolj visoke za proizvodnjo energije. Izračuni kažejo, da v neposredni bližini
potencialnih predelov običajno ni daljnovodov in glavnih cest, čeprav so povezave z
infrastrukturo dobre. Zato so v primeru gradnje potrebni dodatni posegi v okolje. Na začetku
diplomskega dela sem si zastavila dve hipotezi. Prvo, da je proizvodnja vetrne energije v
Sloveniji omejena zaradi zavarovanih območij in hitrosti vetra, sem potrdila. S programom
Arcview sem izdelala karti povprečne hitrosti vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994–2001 in
zavarovanih območij. Izkazalo se je, da je na številnih lokacijah povprečna hitrost 50 m nad
tlemi 5 m/s ali manj. Zaradi tega večina pokrajine ni primerna za postavitev vetrnih turbin, saj
je povprečna hitrost prenizka ali pa predstavlja spodnjo mejo pri kateri objekti pričnejo
obratovati. Tisti predeli, ki so dobro prevetreni, pa so pogosto vključeni v Naturo 2000 ali
druga zavarovana območja in so zato neprimerni. Največ dobro prevetrenih lokacij s
povprečno hitrostjo višjo kot 5 m/s je v zahodni Sloveniji.
Na podlagi podatkov o zavarovanih območjih in hitrosti vetra sem določila 14 potencialnih
lokacij. To so Javorniki–Volovja reber–Snežnik, Kopa z okolico, Velika in Goteniška gora,
Golič, Griško polje, Trnovski gozd s Sinjim vrhom in Nanos, Julijske Alpe od prelaza Vršič
proti goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–Golica, Grintovec–Velika planina–
Menina, Golte, Krim z okolico, Boč, Pohorje in Košenjak z južnimi deli Golice. Tudi drugo
hipotezo, ki trdi, da so v Sloveniji geografske možnosti za proizvodnjo vetrne energije, vendar
je primernih predelov malo, sem potrdila. Junija 2011 je Ministrstvo za gospodarstvo in
prostor izdalo predlog novega Nacionalnega energetskega programa do leta 2030. V njem je
navedenih štirinajst lokacij, na katerih naj bi do leta 2030 stale vetrne farme z močjo 10 MW
ali več. Predlagana območja so Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh, Špitalič–Trojane–
Motnik, Knezdol–Mrzlica, Golte, Črni vrh z Zaloško planino, Slivniško Pohorje, Velika gora,
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Novokrajski vrhi, Hrpelje–Slope, Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec, Grgar–
Trnovo, Banjšice–Lokovec in Avče. Na podlagi podatkov o hitrosti vetra, oddaljenosti od
infrastrukture in prisotnosti zavarovanih območij sem opredelila primernost 14. potencialnih
lokacij, določenih na podlagi povprečne hitrosti vetra ter zavarovanih območij, in 14. lokacij
iz predloga novega Nacionalnega energetskega programa, ki sem jih združila v tri skupine.
Potencialna območja sem razdelila na primerne lokacije, neprimerne lokacije zaradi
zavarovanih območij in oddaljenosti od infrastrukture ter neprimerne lokacije zaradi
zavarovanih območij. V prvo skupino sta uvrščena Griško polje in Košenjak z južnimi deli
Golice. Predela sta primerna za postavitev vetrnih elektrarn, saj je povprečna hitrost 50 m nad
tlemi nad 5 m/s. Povezave z infrastrukturo so dobre – daljnovodi so v povprečju oddaljeni
največ 13,86 km, glavne ceste pa 12 km, medtem ko zavarovanih območij ni.
Drugo skupino predstavljata Javorniki–Volovja reber–Snežnik in Grintovec–Velika planina–
Menina. Pokrajini sta odlično prevetreni, saj se povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi dvigne
do 7 m/s. Za postavitev vetrnih turbin nista primerni, ker so prisotna zavarovana območja,
povezave z infrastrukturo pa niso najboljše. Daljnovodi so v povprečju oddaljeni največ 19,42
km, glavne ceste pa 13 km. V tretji skupini so hrib Kopa z okolico, predel med Veliko in
Goteniško goro, Golič, Trnovski gozd s Sinjim vrhom in Nanos, Julijske Alpe od prelaza
Vršič proti goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–Golica, Golte, Krim z okolico,
Boč in Pohorje. Območja so neprimerna zaradi prisotnosti Nature 2000 in drugih zavarovanih
območij. Lokacije iz predloga novega Nacionalnega energetskega programa sem razdelila na
primerne, neprimerne zaradi nizkih hitrosti vetra in zavarovanih območij ter na neprimerne
zaradi prisotnosti zavarovanih območij. Prvo skupino predstavljajo Špitalič–Trojane–Motnik,
Knezdol–Mrzlica in Avče. Vsi predeli so dokaj dobro prevetreni, saj je povprečna hitrost
vetra 5 m/s. Zavarovanih območij ni, povezave z infrastrukturo pa so dobre. V drugi skupini
so Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec, Hrpelje–Slope ter Banjšice–Lokovec. Za
postavitev vetrnih elektrarn pokrajine niso primerne, ker so opredeljeni številni zavarovani
predeli, vetrovne razmere pa so slabše. Povprečna hitrost vetra je 5 m/s, kar pomeni, da gre za
hitrost, pri kateri vetrne turbine pričnejo obratovati.
V tretjo skupino sodijo Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh, Golte, Črni vrh z Zaloško
planino, Slivniško Pohorje, Velika gora, Novokrajski vrhi in Grgar–Trnovo. Pokrajine niso
primerne za postavitev vetrnih elektrarn zaradi prisotnosti zavarovanih območij, čeprav so
vetrovne razmere in povezave z infrastrukturo ugodne. Z analizo geografskega potenciala sem
ugotovila, da je od vseh 28 lokacij za postavitev vetrnih elektrarn primernih le 5. To so Griško
polje, Košenjak z južnimi deli Golice, Špitalič–Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica in Avče.
Ostale lokacije so vključene v Naturo 2000 ali druga zavarovana območja, so slabše
prevetrene ali pa je povezava z infrastrukturo slaba, zato niso primerne. Trendi kažejo, da
Slovenija porablja energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, vendar je njen delež v skupni
porabi majhen. Večjih vetrnih elektrarn pri nas še ni, so pa številne manjše. Postavljene so na
Kredarici, Kamniškem in Kokrškem sedlu, Stolu in pri Staničevem domu. Namenjene so
oskrbovanju koč z energijo. Njihova uporaba je kombinirana s sončnimi celicami. Majhni
vetrnici sta še v Ajdovščini ter ob avtocesti v bližini Divače in na Ravbarkomandi. Narejeni
so načrti za večje projekte, kot sta Griško polje in Volovja reber. Gradnja vetrnih elektrarn na
Griškem polju se je že začela, vendar trenutno stoji zaradi birokratskih zapletov. Projekt na
Volovji rebri se še ni pričel odvijati, saj so takoj na začetku nastale težave. Občinski svet
Ilirske Bistrice jo je potrdil kot primerno lokacijo februarja 2003. Od takrat naprej se je
DOPPS začel zavzemati za ohranitev pokrajine. Upravno sodišče je marca 2011 razveljavilo
okoljevarstveno soglasje, zato bo moral ARSO ponovno izvesti presojo vplivov na okolje.
Pokrajino želijo vključiti v Naturo 2000 zaradi velike biotske pestrosti. V njej gnezdijo
številne redke in občutljive vrste ptic, kot so ujede. Območje je življenjski prostor velikih
zveri, med katere sodijo volk, medved in ris, zanje pa predstavlja tudi selitveni koridor. Tu se
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nahaja vodno zajetje pitne vode, s katerim se oskrbuje občina Ilirska Bistrica. V primeru
porušitve vetrnih elektrarn bi olja onesnažila podtalnico. Občina bi najverjetneje ostala brez
pitne vode, saj drugih virov nima. Primer Volovje rebri nam pove, da je potrebno pri
umeščanju vetrnih elektrarn upoštevati vse dejavnike, ne le enega samega. V nasprotnem
primeru lahko izgubimo lokacije, ki so zaradi biotske pestrosti dragocene in jih je potrebno
ohraniti.
Vetrne elektrarne bi postavila na lokacijah Griško polje, Košenjak z južnimi deli Golice,
Knezdol–Mrzlica, Špitalič–Trojane–Motnik in Avče. Območja so dokaj dobro prevetrena, saj
se povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi dvigne do 5 m/s ali več. Izjemi sta Knezdol–Mrzlica
in Špitalič–Trojane–Motnik, saj je povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi v njuni okolici 5
m/s, kar ustreza vklopni hitrosti vetrne elektrarne ali pa je še nižja. Zavarovanih območij ni,
vendar bi morali biti pozorni na ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Naselja
naj ne bi imela težav s hrupom, ker so od potencialnih predelov oddaljena minimalno 500 m.
Povezave z infrastrukturo so dokaj dobre, saj so glavne ceste od primernih območij v
povprečju oddaljene največ 12 km, daljnovodi pa 13,86 km. Kljub temu bi ponekod morali
postaviti nove daljnovode ter obnoviti ali zgraditi nove ceste.
Potencial vetra so strokovnjaki proučili samo na Primorskem, čeprav naj bi ga v prihodnosti
določili za celotno Slovenijo. Pokrajino so označili kot primerno. Menim, da ta del Slovenije
ni primeren za postavitev vetrnih elektrarn zaradi precejšnjega števila zavarovanih območij ter
sunkovitih vetrov kot je burja in žled. Za postavitev vetrnih turbin so najprimernejši
izpostavljeni in neporaščeni gorski grebeni, zaradi česar bi se pejsaž pokrajine precej
spremenil. Poleg tega so prisotna številna zavarovana območja in preletne poti redkih ter
ogroženih vrst ptic. Vetrne elektrarne bi postavila še v bližino gorskih koč, kjer so ugodne
vetrovne razmere, vendar bi pred tem morali naredi analize hitrosti vetra. Gorske koče so v
naši državi primer dobre prakse. Nekatere med njimi imajo postavljene manjše vetrne
elektrarne skupaj s sončnimi celicami. Oskrbniki gorskih koč so z njimi zelo zadovoljni.
Slovenija je primerna za postavitev vetrnih elektrarn, vendar le za manjše objekte. Za večje
farme ni potenciala, saj ni na voljo dovolj ustreznih lokacij. Ovira so številna zavarovana
območja in nizke hitrosti vetra. Primernejše so majhne elektrarne, ki bi jih uporabljali
zasebniki, manjša podjetja in gorske koče. Slovenija je v primerjavi s Španijo, Nemčijo in
Dansko v slabšem položaju. Španija, Nemčija in Danska imajo neprimerno boljše geografske
možnosti za umestitev vetrnih elektrarn v prostor zaradi ugodnih vetrovnih razmer, stalnih
močnih vetrov ter uravnane, odprte in degradirane pokrajine. Poleg tega se lažje izognejo
zavarovanim območjem in Naturi 2000. Mislim, da je vetrno energijo smiselno uporabljati,
saj gre za enega izmed obnovljivih virov, s katerimi se bomo oskrbovali v prihodnosti. Pri tem
je nujna kombinacija z drugimi viri, ker so potrebe po elektriki prevelike, da bi jih lahko
pokrili samo z vetrom. Strmeti bi morali k temu, da bi v prihodnosti neobnovljive vire
zamenjali z obnovljivimi viri in zmanjšali porabo energije. Vetrna energija v Sloveniji ima
prihodnost, a le kot dopolnilni vir, ki bi ga kombinirali s hidroenergijo, sončnimi elektrarnami
in biomaso.

10. SUMMARY
Wind energy is one of renewable energy resources. When choosing areas for the placing of
wind farms, two factors should be taken into account. These two factors are wind speed and
protected areas. Wind turbines can operate at minimal wind speed of 4-5 m/s and maximum
wind speed of 25 m/s (sometimes more) if safety is to be ensured. Very strong winds like bora
are capable of destroying wind turbines. Protected areas are not appropriate, since these
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objects impact animals and landscape. When talking about wind turbines and production of
electricity, energy, economical aspect and environmental aspect are very important. The
energy factor sees the production of wind energy as reasonable, since it is a renewable source
and as such a means to replace non-renewable resources. A production weak point is its low
efficiency. Combination with other renewable resources is necessarily as needs for electricity
cannot be covered solely by wind energy. Economical aspect shows that investments in such
projects carry predictable and stable expenses. Electricity from wind farms is cheaper than
that produced from solar or geothermal energy and biomass. Environmental point-of-view has
good and bad sides. The good side is that electricity produced by wind farms has no
emissions. The bad side is its impact on birds and landscape. The most threatened species are
birds of prey like griffon vulture and golden eagle, because they do not migrate away from
their original areas. Consequential collisions which can cause injuries or death. Because of
that, certain species are in danger of becoming extinct. The rotor is very noisy. Animals loose
their habitat, move in other directions or leave their feeding and nesting places. After careful
examination, wind energy proves to be useful but unreliable, because it depends on wind
speed and timing of winds.
This degree paper offers a study of geographical potentials for wind energy production which
depends on average wind speed and on distribution of protected areas. The study showed that
while there is no shortage of wind in Slovenia, its speed is often too low for energy
production. The areas with high enough speed for energy production are often protected.
Calculations showed that there are power cables and road connections near potential
locations, and connections with infrastructure are good. Whenever something is built, there
are extra interventions in the environment. At the beginning, this degree offers two
hypothesis. The first – proposing that wind energy production is limited because of protected
areas and wind speed – was confirmed. A map of average wind speeds 50 m from the ground
in 1994–2001 was made for this purpose, as well as a map of protected areas (with the help of
Arcview programme). Many locations registered wind speeds of 5 m/s or less. A large part of
the landscape is not suitable for wind turbines because of low or borderline wind speeds.
Areas with high enough wind speeds are either part of Natura 2000 programme or other
protected areas and as such not appropriate for wind farms. Many locations with average wind
speeds above 5 m/s are in the West of Slovenia.
14 potential locations were allocated using data on protected areas and wind speed. These
locations are Javorniki–Volovja reber–Snežnik, Kopa z okolico, Velika and Goteniška gora,
Golič, Griško polje, Trnovski gozd–Sinji vrh–Nanos, Julijske Alpe od prelaza Vršič proti
goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–Golica, Grintovec–Velika planina–
Menina, Golte, Krim z okolico, Boč, Pohorje and Košenjak z južnimi deli Golice. The second
hypotesis proposes that Slovenia has geographical opportunities for wind energy production
but only a few suitable locations. Ministry for Economy and Space published a proposition of
new National energy programme in June 2011. The programme defines 14 locations for the
erection of wind farms (strength 10 MW or more) till the year 2030: Porezen, Rogatec–
Črnivec–Ojstri vrh, Špitalič–Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica, Golte, Črni vrh z Zaloško
planino, Slivniško Pohorje, Velika gora, Novokrajski vrhi, Hrpelje–Slope, Senožeška Brda–
Vremščica–Čebulovica–Selivec, Grgar–Trnovo, Banjšice–Lokovec and Avče. This degree
looks at the suitability of 14 potential locations proposed in the degree paper, using the data
on average wind speed and protected areas and of the 14 locations proposed by the new
National energy programme, using data about on wind speed, distance from infrastructure and
protected areas. Locations were categorized into three different groups: suitable locations,
unsuitable locations due to protected areas and distance from infrastructure, unsuitable
locations due to protected areas. Griško polje and Košenjak z južnimi deli Golice are in the
first group. They are suitable for wind farms because of average wind speed of 5 m/s or more.
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Connections with infrastructure are good – average distance of power cables is 13,86 km
while the main road is 12 km away. There are also no protected areas in the region.
The second group comprises Javorniki–Volovja reber–Snežnik and Grintovec–Velika
planina–Menina. These two landscapes have excellent wind conditions because of the wind
speed of 7 m/s (50 m from the ground). They are not suitable because they fall under
protected areas and also lack good connections with infrastructure. Power cables are
averagely 19,42 km away while main roads are 13 km away. The third group comprises Kopa
z okolico, area between Velika and Goteniška gora, Golič, Trnovski gozd–Sinji vrh–Nanos,
Julijske Alpe od prelaza Vršič proti goram nad Bohinjem, Vrtača–Stol–Veliki Zatrnik–
Golica, Golte, Krim z okolico, Boč and Pohorje. These locations are not appropriate because
they are part of of Natura 2000 programme or other protected areas. Locations proposed by
the new National energy program were split into suitable locations, unsuitable because due to
low wind speed and protected areas, unsuitable locations due to protected areas. The first
group comprises Špitalič–Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica and Avče. All locations have
good wind conditions with average wind speeds of 5 m/s. There are no protected areas in the
region and connections with infrastructure are good. The second group comprises Hrpelje–
Slope, Banjšice–Lokovec and Senožeška Brda–Vremščica–Čebulovica–Selivec. These
locations are unsuitable for wind farms because there are many protected areas in the region
while poor wind conditions present an additional problem. Average wind speeds are 5 m/s
(the minimum speed required for wind turbines).
The third group comprises Porezen, Rogatec–Črnivec–Ojstri vrh, Golte, Črni vrh z Zaloško
planino, Slivniško Pohorje, Velika gora, Novokrajski vrhi and Grgar–Trnovo. These locations
are not suitable for wind farms because they are situated in protected areas, while wind
conditions and connections with infrastructure are good. Analysis of geographical potential
showed that we there is a total of 28 possible locations in Slovenia, but only 5 of them are
suitable for building wind farms: Griško polje, Košenjak z južnimi deli Golice, Špitalič–
Trojane–Motnik, Knezdol–Mrzlica and Avče. Other locations are not suitable because they
are part of Natura 2000 programme or other protected areas, because of poor wind conditions
or bad connections with infrastructure. Trends show that while Slovenia uses electric energy
from renewable resources, the quantity of such energy is low compared to energy form nonrenewable resources. There are many small and no large wind farms in Slovenia. They
operate on Kredarica, Kamniško and Kokrško sedlo, Stol and near Staničev dom. The energy
they produce is used to provide wind energy for the nearby alpine huts. In these cases, wind
energy is supplemented with solar power. Small wind farms are also found in Ajdovščina and
near the highway by Divača and Ravbarkomanda. There were plans for bigger projects like
Griško polje and Volovja reber. The building of wind turbines started in the past but were
stopped in 2011 because of problems with bureaucracy. There were many initial problems
with the Volovja reber project, so the construction has yet to start. The city councils of Ilirska
Bistrica accepted Volovja reber as a suitable location in February 2003. Plans to preserve the
landscape were started by DOPPS. The administration court revoked the environmental
permission in March 2011, which means ARSO will have to once more rule on the possible
impact on the environment. Because of great biodiversity, the proposed location might be
included in Natura 2000 programme. The proposed location is a nesting site of rare and
sensitive bird species (namely birds of prey). Animals like wolf, bear and lynx are also
present in this area or use it as a migratory corridor. The chosen location also provides
drinking water for the township of Ilirska Bistrica. There is a possible danger of oil getting in
contact with drinking water supplies in case of unexpected damage to the wind turbines. Since
this is the only water source for Ilirska Bistrica, the township would loose its drinking water
supply in case of such an event. The case of Volovja reber shows that all factors must be
taken into account. Locations, valuable because of biodiversity, must also be preserved. This
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degree paper shows that the best locations for wind farms are Griško polje, Košenjak z
južnimi deli Golice, Knezdol–Mrzlica, Špitalič–Trojane–Motnik and Avče. These locations
have good wind conditions with average wind speeds of 5 m/s or more 50 m from ground.
Knezdol–Mrzlica and Špitalič–Trojane–Motnik are exceptions, because the average wind
speed in the surroundings 50 m from ground is 5 m/s (minimum speed required for wind
farms) or lower. These areas are not protected, but ecology and preservation of nature must be
taken into account nonetheless. Noise is unlikely to present problems, since towns and
villages are at least 500 m removed from potential locations. Connections with infrastructure
are very good – average distance to main roads is 12 km, and the average distance to power
cables is 13,86 km. Nevertheless, some locations require new power cables and new or
reconstructed roads.
Expert research for wind power potential has only been conducted for the Littoral region for
now, but there are plans for further research of other parts of Slovenia to in the future.
According to experts, the Littoral region is suitable for wind farms. I have to differ from this
opinion, as there are many protected areas in the region, as well as jerky winds (bora) and
sleet. Locations most suitable for building wind farms are located on exposed and overgrown
mountain ridges. Building wind farms will completely change the landscape of these
locations. There are protected areas in the region with rare and endangered bird species
regularly flying over them. This paper shows that wind farms should be built near alpine huts
because of good wind conditions, although further analysis of wind speed should be carried
out. Alpine huts in Slovenia are a case of good practice. Wind farms are sometimes
supplemented with solar cells. Their owners show a high level of satisfaction with the
solution. Slovenia is suitable for wind farms for smaller objects, but lacks potential for bigger
ones, because there are not enough suitable locations. Small wind farms can be used by
private households, small enterprises and mountain huts. Compared to Spain, Germany and
Denmark, Slovenia has more unfavourable conditions. Spain, Germany and Denmark have
good wind conditions, permanent strong winds and regulate, open and degraded landscapes,
which puts them in a better position as far as wind farms are concerned. They also have fewer
problems working around protected areas and Natura 2000 programme. Wind energy is a
sensible choice because it is one of the renewable resources of the future, but needs to be
supplemented with other resources, as it cannot fulfill modern needs for electricity. In the
future, we must strive to substitute non-renewable sources with renewable ones and use less
energy. There is a future for wind energy in Slovenia, especially in combination with
hydropower, solar energy and biomass.
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Priloga 1: Grafična predstavitev sestavnih delov vetrne elektrarne

Priloga 2: Tehnološki opis vetrnih elektrarn
Osnovni sestavni deli vetrne elektrarne so temelj, stolp, ohišje (anemometer, generator,
krmilni sistem, menjalnik), vetrna turbina z rotorjem, kontrolni sistem in transformator
(Wizelius, 2008). Temelj vetrne elektrarne je narejen iz betona. Oblikovan je kot kvadrat.
Njegova velikost je odvisna od lastnosti tal, od velikosti turbine in njene teže. Lahko se ga
postavi tudi na skalnati podlagi. Ločimo tri vrste temeljev: klasični, gravitacijski in trikraki.
Običajno je globok 2–3 metre in širok 7–12 m (Wizelius, 2008, str. 98). Stolp, ki se proti vrhu
oži, je stožčasto oblikovan. Zgrajen je iz jeklenih ali železobetonskih delov, ki jih povežejo
skupaj in sestavijo. Oblikovan je kot valj, ki se proti vrhu oži. Obarvan je z belo ali sivo
barvo. V njegovi notranjosti so kontrolni sistem, električna oprema in lestev, ki vodi do
rotorja. Stolp je skupaj s kapo rotorja lahko visok do 120 metrov (Wizelius, 97 str). Vetrno
turbino sestavljajo anemometer, list ali lopatica, zavora, števec, zobniško gonilo, generator,
gornja in spodnja pogonska gred, aero ohišje, rotor, stolp, smernik vetra, upravljalnik in motor
krmila. Z anemometrom merijo hitrosti vetra. Zavora zaustavi rotor, ko je to potrebno. Njeno
delovanje je odvisno od elektrike in hidravlike. Števec nadzoruje moč vetra. Deloval bo
takrat, ko bo hitrost vetra 3,6–7,2 m/s. Pri hitrosti 29 m/s se naprava ustavi, saj bi se v
nasprotnem primeru pregrel generator. Zobniško gonilo povezuje spodnjo in gornjo gred. Na
minuto naredi od 30 do 60 obratov. Z vrtenjem vpliva na generator, ki proizvaja električni
tok. Generator je pritrjen na gornjo gred. Rotor je sestavljen iz zgornje in spodnje gredi, gonil,
generatorja, zavore in števca. Vse naprave so obdane z aero ohišjem zaradi zaščite (Babuder
in sod., 2009; Univerza v Mariboru, 2011; Vrhovec, 2003; Wizelius, 2008).
Rotor tehta največ 30 ton, poganja pa ga spodnja pogonska gred. Nanj so pritrjeni listi
oziroma lopatice, ki se začnejo vrteti ob primerni hitrosti vetra. Lopatice so narejene iz
umetne mase ali steklenih vlaken. Najdebelejše so na stiku z rotorjem, najtanjše pa so njihove
konice. Tlom se lahko približajo na manj kot 30 metrov. Upravljalnik krmila je pomemben
takrat, ko piha močan veter. V takem primeru so turbine obrnjene proti vetru. Rotor je obrnjen
v smeri vetra tudi, ko se ta spreminja. To omogoča zagonsko gonilo. Kadar je veter šibak,
upravljalnik krmila ni potreben. Smernik vetra je povezan z zagonskim gonilom in orientira
turbino v smeri proti vetru. Celotno ohišje je precej robustno in pritrjeno na stolp. Rotorske
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lopatice so lahko dolge do 70 metrov (Babuder in sod., 2009, str. 105; Vrhovec, 2003, str. 42;
Wizelius, 2008). Življenjska doba vetrne elektrarne je od 20 do 25 let (Wizelius, 2008, str.
124). Po tem času je potrebno vetrne elektrarne odstraniti in zamenjati z novimi. Material se
lahko reciklira, vendar ne lopatic. Podstavek se odstrani le v primeru, če je škodljiv za okolje
(Wizelius, 2008).
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