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1 UVOD
Zaradi vse večjih potreb po energiji in vse večjih zahtev varovanja okolja, se v zadnjih letih povečuje
uporaba obnovljivih virov energije, med katere sodi tudi vetrna energija. Veter je obnovljiv vir energije,
ki je ljudem že v preteklosti služil za izkoriščanje in uporabo njegove energije, predvsem za delovanje
mlinov na veter. V zadnjem času pa je primarna naloga vetrnih elektrarn proizvodnja električne energije
(Rakovec et al., 2009).
Obnovljivi viri energije služijo kot nadomestilo za fosilna goriva in prispevajo k zmanjšanju izpustov
toplogrednih plinov. Vetrne elektrarne izkoriščajo naravno energijo vetra za proizvodnjo električne
energije, pri čemer ne proizvajajo toplogrednih plinov ali drugih nevarnih snovi. Glavni cilj izkoriščanja
vetrne energije je zagotoviti trajnostni razvoj na področju rabe obnovljivih virov energije.
Razvoj Slovenije na področju izkoriščanja vetrnega potenciala v primerjavi z drugimi Evropskimi
državami je precej počasnejši. Razlog za to je tudi nekoliko nižja povprečna hitrost vetra v Sloveniji.
Kljub temu pa imamo tudi pri nas območja na katerih bi lahko izkoriščali vetrni potencial. Z napredkom
tehnologije napredujejo tudi vetrne turbine, katere lahko proizvajajo vetrno energijo tudi pri nižjih
hitrostih vetra. Do leta 2017 je bilo v Sloveniji inštaliranih za manj kot 4MW proizvodnih enot električne
energije iz vetra. Trenutno v Sloveniji obratujeta le dve večji vetrni elektrarni na Griškem polju in pri
Razdrtem ter nekaj mikro-vetrnih elektrarn. Če želi Slovenija doseči zadane cilje trajnostnega razvoja,
bi bilo potrebno vlagati tudi v razvoj vetrne energije.
V diplomski nalogi smo s pomočjo postopkov prostorskih analiz v GIS določili primerna območja za
postavitev vetrnih turbin v Sloveniji. Primerna območja smo iskali glede na povprečno hitrost vetra,
geografske omejitve, omejitve rabe zemljišč ter glede na zavarovana območja. Končni rezultati te
diplomske naloge lahko služijo kot podlaga za morebitne investicije v vetrno energijo, lahko pa se
uporabijo za dosego trajnostnega razvoja vetrne energije v Sloveniji.
Diploma je razdeljena v štiri dele. V prvem delu je pregled literature, ki služi kot teoretična podlaga
kasnejšim operacijam, ki smo jih izvedli. V pregledu literature smo se dotaknili zakonov in ciljev
trajnostnega razvoja Slovenije na področju obnovljivih virov energije, preučili smo nastanek, vrste in
vertikalni profil vetrov, potem pa smo pregledali še lastnosti vetrnih turbin in vse zahteve, ki jih je
potrebno izpolniti pred samo izgradnjo vetrnih elektrarn. V drugem delu diplomske naloge sledijo
podatki in metoda dela, kjer smo prikazali vse podatke in omejitve na podlagi katerih smo pridobili
ustrezna območja za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji. Poleg tega je prikazan še model, ki
prikazuje način po katerem smo prišli do končnih rezultatov s pomočjo GIS orodij. V tretjem delu so
predstavljeni rezultati diplomske naloge, s katerimi vidimo kakšen delež površine Slovenije je primeren
za postavitev vetrnih elektrarn. Na koncu sledita razprava in zaključek.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 Alternativni viri energije
V preteklosti se je že velikokrat pokazalo, da brez lahko dostopne in razpoložljive energije ni razvoja in
napredka. Potem, ko so bila v zadnjem obdobju glavni vir energije, fosilna goriva, je do danes postalo
jasno, da potrebujemo alternativne vire energije. Fosilna goriva so namreč največji onesnaževalec okolja
in s tem glavni razlog za podnebne spremembe. Nahajajo se v zemeljski notranjosti in so na voljo le v
nekaterih državah, kar vodi v nestabilne cene goriv ter nezanesljivo oskrbo. Zato se večina vodilnih
držav po svetu nagiba k tem, da postanemo nizkoogljična družba. Evropska komisija za okolje je leta
2011 v Bruslju sprejela Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (EK,
2011). V dokumentu so predstavljene glavne naloge in cilji, ki jih je potrebno upoštevati, da bi do leta
2050 v Evropski uniji postali nizkoogljična družba. Glavni opredeljeni cilji v dokumentu so zmanjšanje
emisij za 80 % do leta 2050 glede na leto 1990, zmanjšanje emisij za 40 % do leta 2030 in za 60 % glede
na emisije v letu 1990. V spodnji tabeli je prikazano še zmanjšanje emisij po posameznih gospodarskih
dejavnostih.

Preglednica 1: Prikaz zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po posameznih gospodarskih dejavnostih (EK, 2011: str. 6).

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
glede na leto 1990

Leto
2005

2030

2050

Električna energija (CO2)
Industrija (CO2)
Promet (CO2)
Stanovanjski in storitveni objekti (CO2)
Kmetijstvo (emisije brez CO2)
Druge emisije, ki niso emisije CO2

-7 %
-20 %
30 %
-12 %
-20 %
-30 %

od -54 do -68 %
od -34 do -40 %
od 20 do -9 %
od -37 do -53 %
od -36 do -37 %
od -72 do 73 %

od -93 do -99 %
od -83 do -87 %
od -54 do -67 %
od -88 do -91 %
od -42 do -49 %
od -70 do -78 %

Skupaj

-7 %

od -40 do -44 %

od -79 do -82 %

V zadnjih letih se pojavljajo vprašanja, kako zadovoljiti vse večje potrebe ljudi po električni energiji, ne
da bi s tem ogrožali prihodnost naslednjih generacij. Zato se razvija vse več načinov pridobivanja
obnovljivih virov energije. Obnovljive vire energije (OVE) predstavljajo vsi viri energije, ki jih
pridobimo iz narave in imajo sposobnost obnavljanja. Sem spadajo voda, veter, sončno sevanje,
fotosinteza, valovanje… Od fosilnih goriv jih ne loči le sposobnost obnavljanja in manjše emisije
izpustnih plinov, ampak so tudi lokalno dostopni, kar pomeni, da posamezne države niso odvisne od
uvoženih virov energije. Poleg tega pa razvijanje OVE pomeni razvijanje podeželja in s tem se povečuje
tudi možnost zaposlitve.

3
Godnič, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

2.1.1 Obnovljivi viri energije v Sloveniji
Kar se tiče stanja obnovljivih virov v Sloveniji lahko rečemo, da ima Slovenija precej dober potencial
obnovljivih virov energije, vendar je pri tem potrebno poznati tudi negativne posledice le teh. Če želimo
doseči trajnostni razvoj, moramo preučiti tako prednosti in slabosti in se na podlagi tega odločiti, kako
posegati v prostor. Slovenija je na področju izkoriščanja vodnega potenciala v koraku z Evropo, res pa
je, da zaostajamo pri drugih načinih izkoriščanja obnovljivih virov energije, najbolj ravno pri
izkoriščanju vetrne energije. Slovenija na področju vetrne energije ne izpolnjuje nacionalnih načrtov, ki
do leta 2020 zahtevajo, da bi zmogljivost vetrnih elektrarn znašala najmanj 50 MW, česar pa glede na
današnjo situacijo ne gre pričakovati (Borzen, 2016).
Slovenija mora slediti evropski Direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Direktiva
2009/28/ES), kar nam postavlja naslednje cilje, ki naj bi jih izpolnili do leta 2020:
•

zagotoviti 25 odstotni delež OVE v končni rabi energije in 10,5 odstotkov obnovljivih virov
energije v prometu do leta 2020,

•

zagotoviti 30,8 odstotni delež proizvodnje električne energije iz OVE,

•

zagotoviti 39,3 odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje,

•

ustavitev rasti porabe končne energije,

•

uveljavitev učinkovite rabe energije in OVE kot prednostne naloge gospodarskega razvoja,

•

dolgoročno povečati delež OVE v končni rabi energije do leta 2030 in naprej.

Glede na najnovejše podatke Statističnega urada Republike Slovenije vidimo, da skupni delež OVE za
leto 2017 znaša 21,5 odstotkov, kar pomeni, da bo potrebno skupni delež povečati še za 3,5 odstotkov,
če želimo doseči zadane cilje do leta 2020. Na področju proizvodnje električne energije iz OVE precej
zaostajamo za ciljem, ki znaša 39,3 odstotkov. V letu 2017 je namreč delež proizvodnje električne
energije iz OVE znašal 32,4 odstotkov, kar pomeni, da bi morali do leta 2020 proizvodnjo električne
energije iz OVE povečati za 6,9 odstotkov. Prav tako je Slovenija leta 2017 precej zaostajala za ciljem
do leta 2020 (10,5 %), kar se tiče deleža OVE v prometu. Le ta je namreč leta 2017 znašal le 2,7
odstotkov. Z 33,3 odstotnim deležem OVE v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje je bil
že v letu 2017 presežen cilj za leto 2020, ki znaša 30,8 odstotkov (SURS, 2017).
Preglednica 2: Delež OVE v Sloveniji v letu 2017 (SURS, 2017)

Kazalnik
OVE ogrevanje in hlajenje
OVE električna energija
OVE transport
OVE skupni delež

2017
33,25 %
32,43 %
2,74 %
21,55 %
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Ker se hitro bližamo letu 2020, so bili že oktobra 2015 na Evropskem svetu sprejeti podnebno energetski
cilji do leta 2030, ki vključujejo tudi rabo in nacionalne cilje na področju OVE do leta 2030 (za Slovenijo
delež OVE do leta 2030 znaša najmanj 30 odstotkov). Poleg tega sta bila izdelana tudi dva scenarija, na
podlagi katerih bi posamezne države bolj učinkovito dosegale zadane cilje na področju OVE. Prvi
scenarij je vetrni scenarij (REF–VE), ki poleg konstantne rabe hidroenergije določa povečano izrabo
vetrne energije. Drugi scenarij se imenuje sončni scenarij (REF–SE), ki namesto vetra izkorišča sončno
energijo (Borzen, 2016). Na spodnjih slikah 1 in 2 sta prikazana razvoja zmogljivosti za proizvodnjo
električne energije iz OVE do leta 2030 v Sloveniji za oba scenarija REF–VE in REF–SE.

Slika 1: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za scenarij REF-VE (Borzen, 2016: 15)
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Slika 2: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za scenarij REF-SE (Borzen, 2016: 15)

Ker Slovenija na področju izkoriščanja vetrne energije precej zaostaja za evropskimi cilji, lahko
pričakujemo pospešeno gradnjo vetrnih elektrarn v prihodnosti. Vetrni potencial v Sloveniji je bil leta
2015 ocenjen med 330 MW in 480 MW (Aquarius, 2015). Pri oceni so upoštevali območja, kjer je
povprečna hitrost vetra 50 metrov nad površjem več kot 4,5 m/s. Pri scenariju REF-VE bi bilo tako do
leta 2020 potrebno zgraditi dodatnih 102 MW vetrnih elektrarn do leta 2030 pa kar 411 MW. Po drugem
scenariju REF-SE pa bi bilo potrebno zgraditi dodatnih 52 MW do leta 2020 in še 231 MW do leta 2030
(Borzen, 2016). Glede na to, da je vetrni potencial Slovenije ocenjen nekje med 330 in 480 MW, lahko
vidimo, da bi bila postavitev vetrnic tako po scenariju REF–SE kot tudi po REF–VE sicer mogoča,
vendar se zdi malo verjetno, da bi lahko do leta 2030 postavili dodatnih 411 MW vetrnih elektrarn.
Glavni problem v Sloveniji predstavljajo predvsem različni naravovarstveni pogledi na vpliv vetrnih
elektrarn na okolje. Med tem ko večina strokovnjakov trdi, da so vetrne elektrarne prijazen vir energije
in da so okoljsko sprejemljive, pa prihaja do težav pri umeščanju v prostor. Najboljša območja za
izkoriščanje vetrne energije se namreč velikokrat prekrivajo z zavarovanimi območji. Na tem področju
bo potrebno najti rešitev, ki bo pozitivna tako za izkoriščanje vetrne energije, kot tudi za ohranjanje
narave in kulture.
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2.2 Energija vetra in veter v Sloveniji
2.2.1 Nastanek vetra
Zrak ima določeno gostoto in težo s katero pritiska na zemeljsko površje. Vrtenje zemlje okoli svoje osi
povzroči neenakomerno segrevanje zemljine površine in s tem se spremeni tudi zračni tlak, kar povzroči
gibanje zračnih mas. Zrak nad segretim delom površja je lažji, zato se dviga, kar pomeni, da na njegovo
mesto priteka lažji zrak iz okoliških hladnejših območij. Zračne mase se v višjih plasteh zraka gibljejo
od nizkega do visokega zračnega pritiska, v nižjih plasteh pa ravno obratno. To gibanje zračnih mas
imenujemo veter (Graham, 1998).
Na hitrost vetra v največji meri vpliva oddaljenost od površja Zemlje. Z oddaljenostjo od Zemlje se
povečujeta tako hitrost kot moč vetra, medtem ko se pri tleh hitrost vetra zmanjšuje. Pri tleh moramo
upoštevati hrapavost podlage, ki zmanjšuje hitrost vetra in prav tako vpliva na spremembo smeri vetra.
Ker se zaradi spreminjanja višine pri tleh, spreminja tudi hitrost vetra, lahko trdimo, da ima veter pri
tleh vertikalni profil (Rakovec et al., 2009).
2.2.2 Vertikalni profil vetra
Ozračje delimo na več plasti. Spodnji del ozračja se imenuje troposfera in je območje v katerem se
dogaja vreme. Nad to plastjo je stratosfera potem sledi mezosfera in na koncu še termosfera.
Kot že omenjeno, se hitrost vetra z višino spreminja. Spreminjanju hitrosti vetra z višino pravimo
vertikalni profil vetra, ki je prikazan na sliki 3. Če želimo natančno določiti spreminjanje vetra z višino,
moramo upoštevati turbulence oziroma mešanje zraka v različnih plasteh. Za natančno določitev
vertikalnega profila vetra, nad vsakim homogenim terenom, ločimo štiri plasti ozračja (Rakovec et al.,
2009):
•

laminarna plast,

•

logaritemska plast,

•

Ekmanova plast,

•

prosto ozračje.
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Slika 3: Vertikalni profil vetra in prikaz plasti ozračja (Rakovec et al., 2009: 13). Opomba: na sliki so prikazane osi u, v, z, ki
predstavljajo komponente vetra. Komponenta z predstavlja višino nad tlemi, komponenta v predstavlja hitrost vetra,
komponenta u pa smer vetra.

Vse naštete plasti se nahajajo v troposferi. Najnižje se nahaja laminarna plast, ki je debela le nekaj
milimetrov. Ker je zrak v tej plasti povsem pri tleh, so značilni vzporedni vetrovi z nizko hitrostjo.
Nad njo je logaritemska oziroma prizemna turbulentna plast, ki je debela od 100 do 150 metrov. Hitrosti
vetra v tej plasti naraščajo eksponentno z višino, vendar so smeri vetra še vedno dokaj konstantne. Zgolj
občasno se v tej plasti pojavijo turbulentna mešanja zraka. Turbulenca predstavlja neurejeno gibanje
zraka, kjer smer vetra ni konstantna. Pri naraščanju hitrosti vetra moramo upoštevati tudi vertikalno
stabilnost atmosfere. To je lastnost atmosfere, ki nam pove, ali atmosfera del zraka, ki se vertikalno
premakne iz ravnotežne lege, vrne na njegovo izhodišče ali ne. Stabilna atmosfera vrača del zraka na
njegovo izhodišče, medtem ko se v labilni atmosferi zrak ne vrača na izhodiščno lego, ampak se od nje
oddaljuje. Poznamo tudi pojem nevtralna atmosfera, katere lastnost je, da zraka ne vrača nazaj, niti se
le ta ne oddaljuje od izhodišča (Rakovec in Vrhovec, 2000). Na sliki 4 je prikazano logaritemsko
naraščanje povprečne hitrosti vetra z višino.
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Slika 4: Logaritemsko naraščanje hitrosti vetra z višino (Rakovec in Vrhovec, 2000: 114). Opomba: osi v(z) in z predstavljata
komponenti vetra, pri čemer os z predstavlja višino nad tlemi, os v(z) pa hitrost vetra v odvisnosti od višine.

Potem sledi Ekmanova oziroma planetarna mejna plast, ki sega do višine približno 1500 metrov, odvisno
od terena. Veter je v tej plasti močnejši, kot v prejšnjih dveh plasteh. Za to plast je značilno, da ni
prisotnega veliko turbulentnega mešanja zraka, smer vetra je zato bolj vzporedna s podlago. Ta plast je
najprimernejša za postavitev vetrne elektrarne. Iz spodnje slike je razvidno, da hitrost vetra v Ekmanovi
plasti z višino narašča in se obrača v desno.

Slika 5: Ekmanova spirala (Rakovec in Vrhovec, 2000: 116). Opomba: slika prikazuje graf Ekmanove spirale, ki je sestavljen iz
osi u(z) in v(z). Pri tem os v(z) predstavlja hitrost vetra v odvisnosti od višine, os u(z) pa predstavlja smer vetra.
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Zadnja plast v troposferi se imenuje prosto ozračje, kjer teren nima več vpliva na hitrost in smer vetra.
Hitrosti vetra v tej plasti so večje, smer pa je konstantna.
Slovenija ima zelo nehomogen teren, kar predstavlja težavo pri proučevanju vetra. Veter se najlažje
obravnava na območju, kjer je teren raven in homogen. Pri proučevanju vetra, moramo obravnavati tako
horizontalno kot tudi vertikalno komponento. V spodnjih plasteh ozračja, se hitrost vetra nad ravninami
spreminja le vertikalno, medtem ko ovire na terenu povzročijo tako vertikalno kot tudi horizontalno
spremembo vetrovnega in temperaturnega polja. V primeru razgibanega terena je hitrost vetra manjša,
na kar vpliva tudi spreminjanje temperaturnega polja (Rakovec in Vrhovec, 2009). Iz zgoraj navedenih
dejstev lahko zaključimo, da sta za postavitev vetrne elektrarne najpomembnejši logaritemska in
Ekmanova plast.
2.2.3 Vrste vetrov
Na vetrne razmere v Sloveniji najbolj vplivajo Alpe, razgiban relief in lega v zmernih geografskih
širinah. Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami ni tako prevetrena, saj se za prevladujoče
vetrove nad Evropo nahaja v zavetju Alp. Hribi in gorovja po eni strani zavirajo vetrove, po drugi strani
pa odklanjajo tok zraka, ki se zato prilagaja površju. Za lokalne razmere je pomembna tudi razporeditev
vodnih površin ter dnevno ogrevanje in ohlajanje ozračja. V Sloveniji sicer prevladujejo zahodni vetrovi,
ki imajo tudi velik vpliv na nastanek nizkega in visokega zračnega pritiska nad Slovenijo
(Rakovec et al., 2009).
V splošnem ločimo naslednje vrste vetrov:
•

globalni vetrovi,

•

regionalni vetrovi,

•

lokalni vetrovi.

2.2.4 Globalni vetrovi
Nastanek globalnih vetrov je posledica segrevanja ter dvigovanja zraka na ekvatorju in tudi vrtenja
Zemlje in s tem nastanka Coriolisove sile. Na ekvatorju se zrak vsak dan segreva in zato dviga, kar se
odraža v ekvatorialnem območju nizkega zračnega pritiska. Ta topel zrak se potem razteka proti severu
in jugu do 30. vzporednika, kjer se začnejo zračne mase spuščati k tlom. Na tem delu imamo območje
subtropskega visokega zračnega pritiska. Del zračnih mas se potem od tu vrača nazaj proti ekvatorju,
kjer nanje vpliva Coriolisova sila. Coriolisova sila pospeši gibanje telesa na rotacijskem sistemu. Deluje
tako na gibanje zraka kot tudi vode. Posledica Coriolisove sile je, da vetrovi na južni polobli zavijejo na
levo, na severni polobli pa na desno (NASA, 2019).
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Tako gibanje zračnih mas imenujemo SV in JZ pasati, kar je grafično prikazano na sliki 6. Drugi del
zračnih mas se od 30. vzporednika razteka proti severu in jugu vse do 60. vzporednika. Na njih prav
tako deluje odklonska sila, zato se odklanjajo v desno ali levo in imajo pri 60. vzporedniku smer
zahodnih vetrov. Ob stiku toplejših zahodnih vetrov in hladnejših vetrov, ki pihajo s severa, nastane
območje nizkega zračnega pritiska ozirom polarna fronta. Na tem območju nastajajo cikloni, ki se
premikajo od zahoda proti vzhodu (Kunaver et al., 2001).

Slika 6: Planetarno kroženje zraka (Kunaver et al., 2001: 76)

2.2.5 Regionalni vetrovi v Sloveniji
Regionalni vetrovi so posledica delovanja globalnih vetrov in rezultat delovanja alpske in dinarsko
gorske pregrade. Območje pojavljanja regionalnih vetrov v Sloveniji je veliko približno 100 kilometrov
(Rakovec et al., 2009). V Sloveniji poznamo naslednje regionalne vetrove:
•

burja,

•

jugo,

•

karavanški fen.
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Burja je hladen, sunkovit veter, ki najpogosteje piha v zimskem času na Primorskem. Je najmočnejši in
najizrazitejši veter v Sloveniji. Glavni razlog za nastanek burje, je prehod hladne fronte sredozemskega
ciklona čez naše ozemlje. Najpogosteje piha od severovzhoda preko dinarskih gorskih pregrad in se nato
spušča ter pospešuje proti Sredozemlju. Najvišje izmerjene hitrosti burje se gibljejo tudi do 200 km/h.
Burja je tako pogost pojav v Sloveniji, da se njena prisotnost kaže v klimatskih
prikazih (Rakovec et al., 2009).
Jugo je topel in vlažen veter, ki prinaša spremenljivo vreme. Pojavi se pred prehodom hladne fronte
sredozemskega ciklona in piha od jugozahoda do jugovzhoda. Je dolgotrajen veter saj lahko piha tudi
dlje časa. Najvišje hitrosti juga segajo tudi do 90 km/h. V severnem Jadranu se najpogosteje pojavi od
marca do junija. V primerjavi z burjo piha bolj enakomerno, podobno kot burja pa močno razburka
morje.
Karavanški fen je posledica odmika sredozemskega ciklona nad vzhodno Evropo in nastane ob obširni
gorski pregradi, zato predstavlja posebno obliko gorskega vetra. Karavanški fen piha v dolinah
Karavank in Kamniško – Savinjskih Alp. Gre za bolj redek pojav kot sta burja in jugo, ki se najpogosteje
zgodi v hladni polovici leta.

2.2.6 Lokalni vetrovi
Lokalni vetrovi so posledica lokalnih dejavnikov kot so razlike v segrevanju in ohlajanju lokalnega
površja. Do izraza pridejo, ko so splošni in regionalni vetrovi dovolj šibki. Kljub temu, da so za vetrne
elektrarne veliko bolj pomembni globalni vetrovi, pa moramo upoštevati tudi lokalne vetrove kot so
(Rakovec et al., 2009):
•

maestral oz. zmorec, ki podnevi piha z morja na kopno. Sonce čez dan bolj segreje kopno kot
morje, zato se zrak nad segretim kopnim dviguje, na njegovo mesto pa priteka mrzli veter iz
morja.

•

Burin oz. kopnik, ki piha ponoči iz kopnega na morje. Ponoči se morje počasneje ohlaja kot
kopno, zato se zrak nad toplejšim morjem dviguje, na njegovo mesto pa prihaja mrzel zrak iz
kopnega. Kar zadeva hitrosti vetra je le ta podnevi višja, ker so razlike v temperaturi večje.

•

Dolnik je veter, ki je prisoten v hribovitem svetu in piha podnevi. Ko se zrak ob južnih pobočjih
segreje, veter piha iz doline proti vrhovom.

•

Gornik je veter, ki se zaradi ohlajanja ponoči obrne in piha s hribov proti dolini.
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2.3 Vetrne elektrarne
Po raziskavah, ki so že bile opravljene v Sloveniji na temo primernih lokacij za vetrno energijo, lahko
sklepamo, da je kar nekaj območji primernih za postavitev večjih ali manjših vetrnih elektrarn. Vetrne
elektrarne predstavljajo skupine vetrnih turbin, ki so postavljene dovolj blizu. Vetrne turbine
spreminjajo energijo vetra in jo pretvarjajo v druge oblike energije. Vetrne turbine proizvajajo čisto
energijo, ne onesnažujejo zraka in ne proizvajajo nobenih nevarnih odpadkov. Sodobne turbine na veter
so učinkovite, zanesljive in proizvajajo električno energijo po dokaj nizki ceni. Industrija vetrnih
elektrarn zelo hitro raste že od začetka tega stoletja, ko so vodilna podjetja povečala svoj letni promet
tudi za 40 odstotkov. Hkrati pa je strošek na proizvedeno kWh nižji, z vsako novo generacijo vetrnih
turbin, ki so uvedene na trg (Wizelius, 2007).
Vetrne turbine morajo biti postavljene na območjih, ki so dobro prevetrena, saj ja za zagon vetrnice
potrebna hitrost vetra vsaj 5 m/s. Največji izkoristek energije vetrne turbine je takrat, ko je hitrost vetra
okoli 15 m/s, ko pa hitrosti presežejo 25 m/s, se turbina samodejno izključi, da ne pride do poškodb. Z
napredovanjem tehnologije, se razvijajo tudi novejše generacije vetrnih turbin. Najnovejše vetrne
turbine so precej bolj občutljive na nižje hitrosti vetra, kar pomeni da se lahko zaženejo pri povprečni
hitrosti vetra 3 m/s. Prav tako pa lahko delujejo pri višjih hitrostih vetra, tudi do 30 m/s. Tak tip vetrnic
bi bil zelo primeren za Slovenijo, ker le ta ne spada med zelo prevetrene države, hkrati pa je pri nas
pogost pojav burja, kjer so sunki vetra zelo močni.
Moč posamezne vetrnice se izrazi v MW (Megawatt). Posamezna vetrna turbina lahko proizvede nekaj
MW moči, s tehnološkim napredkom pa se moči turbin iz leta v leto povečujejo. Kot smo že omenili, je
vetrna elektrarna skupina pravilno razporejenih vetrnih turbin na nekem območju. Pravilna razporeditev
je pomembna, ker lahko vetrnica s svojim delovanjem negativno vpliva na delovanje drugih vetrnic. Če
predpostavimo, da imamo vetrno elektrarno, kjer so vetrnice postavljene ena za drugo v smeri vetra,
potem je minimalna razlika med njimi 7 dolžin kril posamezne vetrnice po dolžini in vsaj 3 dolžine
kril po širini.
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2.3.1 Sestavni deli vetrnic
Vetrna turbina se sama od sebe samo vrti in ne opravlja pretvorbe v električno energijo. Za pravilno
delovanje in izkoriščanje vetrne energije so vetrne turbine sestavljene iz (Hemami, 2012):
•

Steber – predstavlja osnovni nosilni element, ki zagotavlja stabilnost in delovanje vetrnic
na določeni višini. Steber podpira druge dele in jih zadržuje v zraku. Tako mora biti steber
strukturno dovolj močan, da vzdrži težo komponent, ki jih podpira, in sile od vetra, ki lahko
zlahka upognejo ali razbijejo steber, če le ta ni dovolj močan. Novejše turbine imajo cevaste
stebre narejene iz jekla v obliki valja.

•

Rotor – nanaša se na vse vrteče se dele turbine. Sestavni del rotorja je nosilna kapa, na
katero je pritrjena ena ali več lopatic. Lopatice se lahko vrtijo hitreje ali počasneje, odvisno
od hitrosti vetra. Pri današnjih turbinah je velikost lopatic večja kot v preteklosti in še vedno
raste. Lopatice morajo biti dovolj močne za vse sile, ki se nanašajo na njih, hkrati morajo
biti dovolj lahke. Današnje lopatice so votle in izdelane iz kompozitnega materiala.

•

Menjalnik - zobniki se uporabljajo, kadar se hitrost vrtenja pogonskega elementa razlikuje
od hitrosti vrtenja lopatic. Sklop zobnikov v ohišju se imenuje menjalnik. V vetrni turbini
mora biti hitrost vrtenja rotorja usklajena s hitrostjo generatorja. To je doseženo z
menjalnikom turbine.

•

Zavorni sistem - vsako turbino je potrebno zaustaviti ob različnih dogodkih, kot so
vzdrževalna dela, močni vetrovi ali okvare nekaterih komponent. Zato je potrebno, da je
turbina opremljena z mehanskim zavornim sistemom, ki preprečuje vrtenje rotorja. Zavorni
sistemi so podobni avtomobilski zavori in se nahajajo za menjalnikom.

•

Generator - električni generator pretvarja mehansko energijo v električno energijo. Velikost
generatorja je sorazmerna z močjo. Generator lahko proizvaja elektriko enosmernega toka
ali električno energijo izmeničnega toka.

•

Merilnik smeri in hitrosti vetra – tej napravi pravimo anemometer. Anemometer se
uporablja za merjenje hitrosti in v nekaterih modelih tudi za smer vetra. Poznavanje hitrosti
vetra je ključnega pomena za pravilno delovanje vetrnice. Prav tako je pomembno, da se
turbina usmeri v smer vetra, sicer le ta ne prejme polne energije od vetra in se lahko celo
ustavi. Če se hitrost vetra ne izmeri ali če pride do napake v anemometru potem generator
turbine to razume kot brezvetrje in turbina ne more proizvajati energije.

•

Transformator – za domačo uporabo je električna napetost 220 voltov in se precej razlikuje
od napetosti, ki je potrebna za prenos električne energije od generatorja do točke uporabe.
Napetost generatorja je tipično med 600 in 4000 volti. Transformator se tako uporablja za
povečanje ali zmanjšanje napetosti, tako da imajo komponente, ki jih je potrebno povezati,
enako napetost.

14
Godnič, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

Posamezni deli vetrne turbine so prikazani na sliki 7.

Slika 7: Sestavni deli vetrne turbine (Instalater, 2018:)

2.3.2 Vrste vetrnih turbin
Do danes se je razvilo kar nekaj različnih konceptov vetrnih turbin. Glavno razliko med vetrnicami
danes predstavlja postavitev glavne osi vrtenja. Glede na to, ločimo vetrne turbine z horizontalno osjo
in vetrne turbine z navpično osjo.
Turbine z horizontalno osjo (HAWT):
Pri turbini z horizontalno osjo (ang. Horizontal axis wind turbine–HAWT) je glavna os vzporedna s
tlemi. Delujejo na podlagi aerodinamične sile dviga. V preteklosti so uporabljali vetrne turbine, ki so
imele večje število lopatic, danes pa imajo vetrne turbine samo dve ali tri lopatice. Lopatice so ploščate,
klinaste ali ukrivljene, tako da v največji meri izkoristijo veter. Celotni mehanizem in generator sta pri
takih turbinah vgrajena pri vrhu nosilnega stebra, zato mora biti le ta dovolj stabilen. Poleg tega pa je
tudi vzdrževanje precej zahtevnejše, ker poteka na določeni višini. Turbine z vodoravno osjo se morajo
obračati v smer vetra, saj je drugače izkoristek vetra zelo slab. V splošnem ločimo vetrne turbine z
horizontalno osjo, ki so obrnjene proti vetru in vetrne turbine z horizontalno osjo, ki so obrnjene stran
od vetra. Danes so najbolj uporabljene vetrne turbine z horizontalno osjo, ki so postavljene proti vetru
(Grahm, 2000).
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Turbine z vertikalno osjo (VAWT):
Pri vetrnicah z navpično osjo (ang. Vertical axis wind turbine–VAWT), je le ta nameščena pravokotno
na tla. Pozitivna lastnost takih vetrnih turbin je, da so gredi vedno poravnane s smerjo vetra, in turbine
ni potrebno prilagajati na spremembe smeri vetra. Poleg tega so vse naprave, ki omogočajo delovanje
vetrnice, nameščene dokaj nizko, zato je vzdrževanje manj zahtevno. Zaradi svoje manjše višine, pa se
pojavi problem tudi pri izkoriščanju vetra. Pri tleh je namreč hitrost vetra nižja, kot pa na višini, kjer so
postavljene turbine z horizontalno osjo. Za začetek delovanja, take vetrnice potrebujejo spodbudo iz
svojega električnega sistema. Zaradi zgoraj omenjenih slabosti so vetrnice z navpično osjo manj
učinkovite od vetrnic z horizontalno osjo in so tudi precej redke (Instalater, 2018).
2.3.3 Postopek umestitve vetrne elektrarn v prostor
Za umestitev vetrne elektrarne v prostor, sta najbolj pomembni hitrost vetra in sama lokacija postavitve.
Če gre za večje investicije, je potrebna predhodna meritev hitrosti vetra najmanj eno leto. Pri vetrnih
elektrarnah se postopki za umestitev v prostor razlikujejo, glede na nazivno električno moč naprave.
Glede na nazivno električno moč se proizvodne naprave energije po Uredbi o podporah elektriki,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
(Ur. l. RS, št. 74/16), delijo na naslednje velikostne razrede:
•

mikro vetrne elektrarne: nazivne električne moči, ki so manjše od 50 kW,

•

male vetrne elektrarne: nazivne moči od 50 kW do 1MW,

•

srednje vetrne elektrarne: nazivne moči od 1MW do 10 MW,

•

velike vetrne elektrarne: nazivne moči od 10 MW naprej.

2.3.4 Postopki pred investicijo
Pred samo izgradnjo vetrne elektrarne mora investitor pridobiti vse ustrezne informacije, ki se nanašajo
na lokacijo, priključitev na omrežje, idejno zasnovo, idejni projekt in študijo izvedljivosti (Borzen,
2013). Prvi korak za investitorja gradnje je, da se pozanima o lokacijski informaciji, ki jo izdaja občina,
v kateri leži predvideno območje gradnje. Lokacijska informacija vsebuje pogoje za načrtovanje
gradnje, glede na veljavne prostorske akte. Poleg tega se mora investitor pozanimati tudi o možnostih
priključitve vetrne elektrarne na javno elektrodistribucijsko omrežje. Pri priključitvi na omrežje igrajo
glavno vlogo moč, tip in vrsta priključitve predvidene vetrne elektrarne. Ko investitor natančno analizira
primernost lokacije iz vseh vidikov, je priporočeno, da se pripravi idejna zasnova, idejni projekt in
študija izvedljivosti. Ti dokumenti se morajo pripraviti v odvisnosti od velikosti vetrne elektrarne, z
njimi pa investitor prikaže glavni namen izgradnje vetrne elektrarne iz okoljskega, ekonomskega in
tehničnega vidika. S pomočjo zgoraj navedenih postopkov se investitor odloči za gradnjo, za katero
potrebuje določena dovoljenja, ki so opisana v poglavju 2.3.5.
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2.3.5 Postopki za pridobitev potrebnih dovoljenj
Pred začetkom izgradnje mora investitor pridobiti veliko dovoljenj, kar predstavlja zelo dolgotrajen
postopek. Seveda pa se ti postopki razlikujejo, glede na nazivno električno moč elektrarne. Prvi korak
je pridobitev energetskega dovoljenja, vendar le za proizvodne naprave, ki imajo nazivno moč več kot
1 MW, kar določa Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15).
Glede na lokacijo in velikost izgradnje vetrne elektrarne se izdela okoljsko poročilo, presoja vplivov na
okolje oziroma celovita presoja vplivov na okolje. Presojo vplivov na okolje je potrebno izvesti za
(Borzen, 2013):
•

velike vetrne elektrarne z nazivno močjo večjo od 20 MW ali če je stolp turbine višji od 50
metrov,

•

varovana območja za vetrne elektrarne z nazivno močjo večjo od 5 MW ali če je stolp turbine
višji od 35 metrov,

•

varovana območja Nature 2000 za vetrne elektrarne z nazivno močjo večjo od 500 kW.

Po izdelavi presoje vplivov na okolje izda Agencija RS za okolje okoljevarstveno soglasje. Po pridobitvi
tega soglasja se gradnja malih vetrnih elektrarn, za katere se ne potrebuje gradbenega dovoljenja, lahko
začne. Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 22/16) določa, da za izgradnjo majhnih
proizvodnih naprav ni potrebno gradbeno dovoljenje, ker se to šteje pod investicijska vzdrževalna dela.
Za srednje in velike vetrne elektrarne pa je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Po pridobitvi le tega se lahko gradnja vetrne elektrarne prične.
Ko je objekt zgrajen, mora izvajalec izdelati še projekt izvedenih del, katerega namen je pridobitev
uporabnega dovoljenja. Poleg tega mora investitor pripraviti še obratovalna navodila, v katerih so
opisana navodila za uporabo, postopki za vzdrževanje, itd. Na koncu sledi še priključitev na javno
elektrodistribucijsko omrežje in s tem vetrna elektrarna začne obratovati in proizvajati električno
energijo (Borzen, 2013).
Na slikah 8 in 9 sta prikazani shema pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izgradnjo proizvodnih
naprav in shema izgradnje proizvodne naprave in priključitve na omrežje.

17
Godnič, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

Slika 8: Shema pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izgradnjo proizvodnih naprav (Borzen, 2013: 17)
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Slika 9: Shema izgradnje proizvodne naprave in priključitve na omrežje (Borzen, 2013: 23)
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3 METODOLOGIJA
Postavitev vetrnih elektrarn zahteva dobro pripravo in analizo območja, na katerem želimo postaviti
elektrarno. Preden se investitor odloči za izgradnjo elektrarne, mora upoštevati pogoje, ki so potrebni za
postavitev in delovanje elektrarne. Najpomembnejši pogoj je seveda hitrost vetra. Poleg tega je potrebno
upoštevati še določene omejitve kot so zavarovana območja, območja Nature 2000, območja varstvenih
režimov kulturne dediščine, naklon ter primerna oddaljenost elektrarn od naselij, cest in nekaterih
objektov gospodarske javne infrastrukture (GJI).
3.1 Podatki
3.1.1 Hitrost vetra v Sloveniji
Za postavitev vetrnih turbin je najpomembnejši pogoj hitrost vetra. Smiselno je izbirati območja, kjer je
povprečna hitrost vetra več kot 4,5 m/s. Hitrost vetra sicer merimo z napravo, ki se imenuje anemometer
in je prikazana na sliki 11. Hitrost vetra se v meteorologiji označuje z metri na sekundo. Poleg hitrosti
vetra pa je v meteorologiji pomembna tudi smer vetra. Ta se določa glede na smer iz katere piha veter,
pri čemer veter severnik predstavlja izhodišče koordinatnega sistema (Rakovec in Vrhovec, 2009).

Slika 10: Anemometer (Encyclopedia Britannica, 2012)

V Sloveniji se večino meritev opravlja na meteoroloških postajah. Trenutno se v Sloveniji nahaja 66
meteoroloških postaj, vendar jih je bilo približno 20 dodanih šele v zadnjih letih. To pa pomeni, da imajo
te postaje kratek, vendar vsaj dveletni niz podatkov (Bertalanič, 2019). Meritve na postajah potekajo na
10 metrih, izjema sta le Ljubljana (22 metrov) in Kredarica (6 metrov). Za potrebe izdelave modela, ki
pokriva celotno Slovenijo, je priporočljivo, da se meritve izvajajo vsaj 8 let na isti lokaciji. Za prikaz
povprečne hitrosti vetra v Sloveniji uporabljamo dva modela:
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•

Model Aladin – manjša ločljivost (10 km),

•

Model DADA – boljša ločljivost (2,5 km).

Model Aladin se uporablja za numerično napovedovanje vremena, lahko tudi za oceno potenciala vetra.
Model DADA pa je natančnejši, ker upošteva tudi dinamične učinke vetrov zaradi terena.
Taki modeli niso dovolj natančni za končno oceno primernih območij za gradnjo vetrnih elektrarn, si pa
lahko s kartami, ki prikazujejo povprečno hitrost vetra na višini 50 metrov, pomagamo pri izbiri območij
primernih za postavitev vetrne elektrarne. Za dejansko postavitev vetrnih elektrarn na potencialno
primernih območjih, je potrebno na le teh izvesti podrobnejše meritve hitrosti vetra in drugih dejavnikov,
ki se potem upoštevajo pri sami postavitvi elektrarn (Čoh, 2013).
Agencija Republike Slovenije za okolje je skupaj z Fakulteto za matematiko in fiziko leta 2011 izdelala
karte, ki prikazujejo prostorsko porazdelitev povprečne hitrosti vetra na višini 10 in 50 metrov. Karte se
nanašajo na obdobje od 1994 do leta 2001. Povprečje in porazdelitev sta pridobljena z zmanjševanjem
skale iz reanaliz ECMWF ERA-40 (ARSO, 2011). Na sliki 11 je prikazana porazdelitev hitrosti vetra
na višini 50 metrov, ki se nanaša na podatke iz obdobja od 1994 do 2001.

Slika 11: Povprečne hitrosti vetra 50 metrov nad tlemi na območju Slovenije v obdobju 1994–2001 (model DADA; glej Prilogo B)
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3.1.2 Omejitve pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor
Pri umeščanju vetrnih turbin v prostor, je potrebno upoštevati tudi morebitne negativne posledice, ki bi
jih vetrnice lahko imele na okolje. V nadaljevanju diplomske naloge smo zato upoštevali in na kartah
prikazali različne omejitve, ki jih je potrebno upoštevati, pri načrtovanju gradnje. Upoštevali smo:
•

zavarovana območja,

•

območja Natura 2000,

•

ekološko pomembna območja,

•

vodovarstvena območja,

•

varstveni režim kulturne dediščine,

3.1.2.1 Zavarovana območja
Slovenijo uvrščamo med biotsko najbolj raznolike države v Evropi. Kar 13,29 % površine Slovenije
prekrivajo zavarovana območja (ARSO, 2017). Namen zavarovanih območij je ohranjanje naravne in
biotske raznovrstnosti. Zavarovana območja v Sloveniji delimo na širša in ožja območja. Med širša
spadajo narodni, regijski in krajinski parki, med ožja pa strogi naravni rezervati, naravni rezervati in
spomeniki. V letu 2017 je bilo stanje v Sloveniji naslednje: 1 krajinski park, 3 regijski parki, 44
krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1164 naravnih spomenikov (prav
tam). Podatke za izdelavo karte zavarovanih območij v Sloveniji smo pridobili na Geoportalu Arso.
Podatki se nanašajo na leto 2018 in so v 50 metrski ločljivosti. Na sliki 12 so prikazana območja, ki
spadajo med zavarovana območja v Sloveniji.
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Slika 12: Prikaz zavarovanih območij v Sloveniji do leta 2018 (glej Prilogo C)

3.1.2.2 Natura 2000
Eno izmed pomembnejših oblik zavarovanj prostora v Sloveniji predstavlja tudi Natura 2000, ki je hkrati
tudi najbolj obsežna. Natura 2000 predstavlja zavarovana območja držav članic Evropske unije, z
namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti. Največ poudarka je na ohranjanju ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst. Natura 2000 temelji na dveh pravnih podlagah, ki jih predstavljata Direktiva o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva Sveta
92/43/EGS; Ur. l. št. 206) ter Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (Direktiva Sveta 79/409/EGS;
Ur. l. št. 103).
V Sloveniji je v okviru Nature 2000 določenih 355 območij, od katerih jih 324 spada pod zaščito
Direktive o habitatih, pa 31 je takih, ki so zaščitena na podlagi Direktive o pticah. Po podatkih iz leta
2018, Slovenijo prekriva 37,46 % območij, ki spadajo pod Naturo 2000, kar predstavlja 7.681 kvadratnih
kilometrov celotnega ozemlja Slovenije (Natura 2000, 2018). Za prikaz območja Natura 2000 smo
podatke pridobili na Geoportalu Arso. Podatki so iz leta 2018 in so v ločljivosti 25 metrov. Na karti, ki
je prikazana kot slika 13 lahko vidimo, koliko območja je dejansko prekritega z območji Nature 2000
in kje se ta območja nahajajo.
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Slika 13:Območja Natura 2000 v Sloveniji do leta 2018 (glej Prilogo D)

3.1.2.3 Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja predstavljajo še eno izmed omejitev, pri poseganju v prostor. Ekološko
pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/03 in
33/13). Naloga ekološko pomembnih območji se ne razlikuje od drugih naravnih omejitev in sicer
zagotavlja biotsko raznovrstnost. Prav tako pa ta območja povsem ne izključujejo posega v prostor.
Spreminjanje in poseganje v prostor se lahko načrtuje tako, da se čim manj posega v življenje različnih
živalskih vrst in habitatov (Aquarius, 2015). Podatke za nadaljnjo analizo smo pridobili na spletnem
Geoportalu ARSO. Podatki so iz leta 2018 in so v 25 metrski ločljivosti. Na karti na sliki 14 opazimo
prekritost Slovenije z ekološko pomembnimi območji. Poleg samih območji, sem spadajo tudi jame, ki
so zgoščene bolj na jugu in jugozahodu Slovenije.
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Slika 14: Prikaz ekološko pomembnih območij v Sloveniji (glej Prilogo E)

3.1.2.4 Vodovarstvena območja
Vodovarstvena območja v Sloveniji predstavljajo približno 17 odstotkov celotne površine. To so
območja, ki so zavarovana z vladnimi in občinskimi odloki ter so namenjena zavarovanju vode, ki se
uporablja za javno oskrbo s pitno vodo. Na mestih, kjer prihaja do večjega onesnaženja, so predvideni
zaščitni ukrepi, ki učinkovito zagotavljajo dolgoročno ohranjanje količine in kakovost vode na
določenem območju.
Pri vodovarstvenem območju ločimo tri varovalne pasove: najožji, ožji in širši pas. Pravilnik o kriterijih
za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) določa, da je gradnja
energetskih objektov v najožjem pasu prepovedana, medtem ko je v ožjem in širšem pasu dovoljena, v
kolikor je gradnja v skladu z veljavnim prostorskim aktom občine in se izvede celovita presoja vplivov
na okolje (CPVO). Do samega onesnaževanja podtalnice lahko pride predvsem med gradnjo in
vzdrževanjem vetrne turbine. Ker danes vetrnice obratujejo povsem samodejno, se pri normalnem
obratovanju negativen vpliv na vodo ne občuti (Aquarius 2015).
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Na sliki 15 so prikazana območja v Sloveniji, ki zaradi občinskih ali vladnih odločb spadajo med
vodovarstvena območja. Podatke smo pridobili na spletnem Geoportalu ARSO, pomagali pa smo si tudi
z Direkcijo Republike Slovenije za vodo (DRSV). Prostorska ločljivost podatkov je 25 metrov, nanašajo
pa se na leto 2017. Na območjih, ki spadajo pod občinski nivo, lahko vidimo, da imamo štiri varstvene
režime, med tem ko imamo na državnem nivoju samo tri.

Slika 15: Vodovarstveno območje v Sloveniji do leta 2018 (glej Prilogo F)

3.1.2.5 Varstveni režim kulturne dediščine
Register nepremične kulturne dediščine (RKD) je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni
dediščini na območju Republike Slovenije. V register nepremične kulturne dediščine se vpisujejo vsa
nepremična kulturna dediščina ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Zakon
o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012) zagotavlja, da lastniki
izvajajo ukrepe varstva kulturne dediščine, tudi v postopkih priprave prostorskih aktov.
Na sliki 16 je prikazana karta z območji varstvenega režima kulturne dediščine. Vetrne elektrarne na
kulturno dediščino vplivajo predvsem v smislu fizičnih poškodb med gradbenimi posegi. Podatke s
prostorsko ločljivostjo 50 metrov smo pridobili na Ministrstvu za kulturo. Podatki se nanašajo na leto
2018. Prikaz območji varstvenega režima kulturne dediščine je razdeljen na več skupin: arheološko
najdišče, dediščina, dediščina priporočilno, spomenik, vplivno območje in vplivno območje spomenika.
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Slika 16: Območja varstvenega režima kulturne dediščine v Sloveniji do leta 2018 (glej Prilogo G)

3.1.3 Kataster stavb, ceste, železnice, električni vodi, letališča
Vetrne turbine niso ovira samo za naravo, ampak tudi za ljudi in njihove potrebe. Iz tega vidika je
potrebno vetrnice postaviti na območja, ki so dovolj oddaljena od poselitvenih območij, cest, železnic,
letališč in električnih napeljav. V Sloveniji nimamo nobenega predpisa, ki določa minimalni odmik
vetrnic od zgoraj naštetih območij. Predpisi se razlikujejo tudi v Evropski uniji, saj je odmik v veliki
meri odvisen od površine posamezne države in gostote naselitve. V Evropi je povprečen odmik vetrnic
od poselitvenih območij od 500 metrov do 1000 metrov, le ta pa temelji na predpisih s področja varstva
pred hrupom (Aquarius, 2015).
V našem primeru smo podatke pridobili na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS). Grafični
podatki letališč, železnic, električnih vodov in katastra stavb se nanašajo na leto 2019, medtem ko se
podatki o cestah nanašajo na leto 2016. Na sliki 17 so prikazani vsi zgoraj našteti objekti v Sloveniji, na
podlagi katerih smo potem izvedli nadaljnje analize.
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Slika 17: Kataster stavb, ceste, železnice, električni vodi in letališča v Sloveniji (glej Prilogo H)

3.1.4 Naklon
Poleg vseh zgoraj naštetih omejitev smo uporabili še digitalni model višin s 25 metrsko ločljivostjo
(DMV25). Podatke smo pridobili na geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), nanašajo pa se na
leto 2015. S pomočjo podatkov o naklonu smo pri določitvi primernih območij izključili območja, kjer
je naklon terena večji od 20 stopinj.
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3.2 Metoda dela
Analizo primernosti območij za postavitev vetrnih elektrarn smo izvedli v programskem okolju ArcGIS
in sicer smo uporabili ArcMap 10.6. ArcGIS je učinkovit geografsko informacijski sistem za izvedbo
prostorskih analiz.
Vse korake določitve primernih območji za postavitev vetrne elektrarne v Sloveniji smo izdelali v
postopku kartografskega modela. Vhodni podatki v kartografskem modelu so bili DMV25, električni
vodi, kataster stavb, železnice, ceste in letališča. Prva naloga je bila, da smo s funkcijo »Slope« iz
digitalnega modela višin pridobili naklon. Potem smo z orodjem »Euclidean distance« izračunali in
prikazali razdaljo od vseh vhodnih slojev, razen od naklona. Na podlagi razdalj smo izločili območja,
ki se nahajajo preblizu omenjenih objektov. To smo naredili z orodjem »Reclassify«, kjer so primerna
območja dobila atribut 1, neprimerna območja pa 0. S funkcijo »Raster calculator smo nato združili vse
kriterijalne podatkovne sloje in dobili primerna območja na podlagi oddaljenosti od objektov in
primernega naklona. Kasneje smo ta rezultat kombinirali še z območij, kjer je hitrost vetra višja od 4,5
m/s, in tako smo dobili primerne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji.

29
Godnič, M. 2019. Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

4 REZULTATI
V tem poglavju so predstavljeni in obravnavani končni rezultati s katerimi prikazujemo lokacije v
Sloveniji, ki so primerne za postavitev vetrnih elektrarn. V prvem delu je predstavljen kartografski
model, s katerim smo izvedli analize. Sledijo rezultati posameznih analiz, ter končni rezultati, kjer so
upoštevane posamezne omejitve. Poleg tega je prikazano tudi prekrivanje primernih lokacij z
naravovarstvenimi omejitvami, pojasnjeni pa so tudi postopki, ki jih je potrebno upoštevati, da lahko
vetrno elektrarno postavimo na zavarovanem območju.
4.1 Kartografski model
S pomočjo kartografskega modela smo izvedli postopke analiz, ki so nas pripeljali do končnega
rezultata. Z izdelavo kartografskega modela, ki je prikazan na sliki 18, smo odstranili območja, ki niso
primerna za postavitev vetrnih elektrarn z vidika naklona, oddaljenosti od poselitvenih območij in
drugih objektov GJI. Za postavitev vetrnih elektrarn je smiselno izbrati območja, ki:
•

so oddaljena 200 metrov od cest, železnic in električnih vodov,

•

so oddaljena 500 metrov od letališč in

•

so oddaljena 600 metrov od poselitvenih območij in

•

kjer je naklon terena manjši od 20 stopinj.

Slika 18: Kartografski model kombiniranja vhodnih podatkovnih slojev
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4.2 Območja primerna za postavitev vetrnih elektrarn glede na veter
V analizi primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn smo uporabili podatke o vetru v Sloveniji v
obdobju 1994–2001. Ker gre tudi za več kot 20 let razlike, smo najprej izračunali povprečno hitrost
vetra na določenih postajah za obdobje zadnjih 8 let (2010-2018), nato pa rezultate primerjali s podatki,
ki se nanašajo na obdobje od leta 1994 do 2001 (preglednica s primerjavo je podana v Prilogi A).
Rezultati primerjave kažejo ujemanje po celotni Sloveniji, večja odstopanja so zgolj v Vipavski dolini,
in na nekaterih srednjegorskih postajah, kjer je postaj manj in so neenakomerno porazdeljene. Končna
ocena napake znaša ± 1m/s.

Slika 19: Območja s hitrostjo vetra več kot 4,5 m/s na območju Slovenije v obdobju 1994-2001 (model DADA; glej Prilogo I)

Pri izdelavi karte na sliki 19 smo prikazali območja, kjer je povprečna hitrost vetra na višini 50 metrov
večja od 4,5 m/s. Glede na ta pogoj smo dobili petnajst splošnih območij, ki so primerna za postavitev
vetrnih elektrarn:
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•

Podgorski kras - Slavnik,

•

Hrušica – Postojna – Javorniki - Snežnik,

•

Trnovski gozd – Podnanos – Nanos – Vremščica,

•

osrednji del Julijskih Alp,

•

osrednji del Karavank,

•

osrednji del Kamniško – Savinjskih Alp,

•

planina Menina,

•

Krim,

•

Golte,

•

Peca,

•

Velika gora,

•

Kočevski Rog,

•

Košenjak,

•

Pohorje,

•

Boč

Kar se tiče hitrosti vetra, opazimo, da imamo v Sloveniji kar nekaj območij, ki bi bila primerna za
postavitev vetrnih elektrarn. Vendar je potrebno pri določevanju primernih območij upoštevati tudi
druge omejitve. Nekatere od zgoraj naštetih lokacij se namreč nahajajo na zavarovanih območjih. Na
takih območjih veljajo posebna pravila, predvsem pa je potrebno preučiti vplive vetrnih turbin na okolje.
4.3 Primerna območja ob upoštevanju oddaljenosti in naklona
V tem poglavju so prikazana primerna območja za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji, glede
oddaljenosti od izbranih objektov in glede naklona:
•

oddaljenost 200 metrov od cest, železnic in električnih vodov,

•

oddaljenost 500 metrov od letališč,

•

oddaljenost 600 metrov od poselitvenih območij in

•

območja, kjer je naklon terena manjši od 20 stopinj.

Območja, ki upoštevajo zgornje kriterije, so prikazana na sliki 20.
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Slika 20: Primernost območij Slovenije za postavitev vetrnih elektrarn glede na oddaljenost od objektov in naklon (glej Prilogo J)

Pregled slike kaže, da je velika večina ozemlja Slovenije neprimerna za postavitev vetrnih elektrarn.
Primerna območja so obarvana zeleno, neprimerna pa z rdečo. Neprimerna območja predstavljajo kar
85,40 odstotkov celotne površine Slovenije ali 17313,52 kvadratnih kilometrov. Primerna območja
pokrivajo majhen del Slovenije in sicer 14,60 odstotkov oziroma 2959,24 kvadratnih kilometrov. Iz
karte je razvidno, da je največ možnosti za postavitev vetrnih elektrarn na jugu države. Na severno
zahodnem delu je precej območij izključenih zaradi prevelikega naklona terena. Glavni faktor za tako
velik delež neprimernih območji pa je zelo razpršena poselitev, ki izključuje skoraj vsa območja okoli
večjih mest in naselij. Poleg tega veliko omejitev predstavljajo električno omrežje in ceste. Glede na
karto na sliki 20 lahko izpostavimo naslednjih deset območij, ki so primerna za postavitev vetrne
elektrarne (brez upoštevanja povprečne hitrosti vetra):
•

Podgorski kras - Slavnik,

•

Hrušica – Postojna – Javorniki - Snežnik,

•

Trnovski gozd – Nanos – Vremščica,

•

Pokljuka – Jelovica,

•

planina Menina,

•

Krim,

•

Velika gora,
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•

Kočevski Rog – Suha krajina,

•

Pohorje,

•

Boč.

4.4 Primerne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn
V tem delu smo poleg zgornjih omejitev upoštevali še povprečno hitrost vetra. Minimalna povprečna
hitrost vetra 50 metrov nad terenom, ki še dovoljuje postavitev vetrne elektrarne je 4,5 m/s. Delež
primernih območji se je s tem občutno zmanjšal. Na sliki 21 so prikazana končna območja, ki so
primerna za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji z upoštevanjem vseh v analizo vključenih kriterijev.
Z zeleno so obarvana območja, ki izpolnjujejo vse omejitve iz prvega dela, z oranžno obrobo pa so
izpostavljena območja na katerih je povprečna hitrost vetra večja kot 4,5 m/s.

Slika 21: Primerna območja za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji (glej Prilogo K)

Iz karte je razvidno, da je kar nekaj območji, ki izpolnjujejo zahteve vseh omejitev. V tem primeru se je
površina primernih območij zmanjšala na 547,745 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 2,7 odstotka
površja Slovenije. Površina neprimernih območij za postavitev vetrnih elektrarn znaša 19725,016
kvadratnih kilometrov ali 97,3 odstotka celotnega površja. Devet območij, na katerih bi bilo smiselno
postaviti vetrno elektrarno, so:
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•

Podgorski kras - Slavnik,

•

Hrušica – Postojna – Javorniki – Snežnik,

•

Trnovski gozd – Nanos – Vremščica,

•

planina Menina,

•

Krim,

•

Velika gora,

•

Kočevski Rog,

•

Boč,

•

Pohorje.

4.5 Naravovarstvene omejitve
Ne glede na to, da smo z izvedenimi prostorskimi analizami prišli do lokaciji, ki so primerne za
postavitev vetrnih elektrarn, pa bi bilo pred začetkom potrebno opraviti še bolj podrobne meritve
predvsem vetra in drugih okoljskih dejavnikov. Kot smo že omenili, je Slovenija izrazito okoljsko
zaščitna država. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor je potrebno biti pozoren na Naturo 2000,
zavarovana območja, ekološko pomembna območja, vodovarstvena območja in na varstveni režim
kulturne dediščine. Vsa v analizi določena primerna območja se namreč prekrivajo z zgoraj naštetimi
naravovarstvenimi omejitvami. Gradnja znotraj teh območij ni povsem prepovedana, je pa potrebno
upoštevati zahteve, ki jih določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (Ur. l. RS, št. 49/04):
•

ohranjanje razširjenosti habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst,

•

ohranjanje ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove posebne
strukture ter naravne procese in ustrezno rabo,

•

ohranjanje in izboljševanje kakovosti habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali,

•

ohranjanje povezanosti habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogočena ponovna
povezanost, če je ta prekinjena.

Na sliki 22 je prikazano prekrivanje naravovarstvenih omejitev s primernimi lokacijami za postavitev
vetrnih elektrarn v Sloveniji. Z rdečo barvo so označene naravovarstvene omejitve, kjer temnejša rdeča
nakazuje območja, kjer se prekriva več naravovarstvenih omejitev. Poleg tega so z zeleno prikazane
primerne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn, z vijolično pa še območja, kjer je hitrost vetra več kot
4,5 m/s.
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Slika 22: Prekrivanje naravovarstvenih omejitev in primernih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji (glej Prilogo L)

Od 1.6.2018 veljajo novi zakoni na podlagi graditve objektov na zavarovanih območjih. V kolikor za
gradnjo objekta na zavarovanem območju potrebujemo gradbeno dovoljenje, potem moramo pridobiti
mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja Agencije
Republike Slovenije za okolje. V primeru, da gradbenega dovoljenja za nek objekt ne potrebujemo, pa
moramo za gradnjo znotraj zavarovanega območja, pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO
(ARSO, 2018).
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Živimo v času relativno hitrega spreminjanja podnebnih sprememb, katerega posledice težko
omejujemo ali celo odpravljamo. Pomembno je, da se tega zavedamo ter jih poskušamo v največji možni
meri omejiti. Rešitve se nahajajo tudi v izkoriščanju energije iz obnovljivih virov, s čimer bi lahko
nadomestili fosilna goriva. V Sloveniji je izkoriščanje vetrne energije manj raziskano, zato imamo tudi
na področju vetra še veliko možnosti za napredek.
V diplomski nalogi smo s pomočjo GIS orodji raziskali potencialna območja, kjer bi bilo z ekološkega
in tehničnega vidika smiselno postaviti vetrne elektrarne. Rezultati kažejo na to, da je v Sloveniji kar
nekaj območji, kjer bi bila izgradnja vetrne elektrarne smiselna. Za prikaz primernih lokacij smo
izključili območja z naklonom terena večjim od 20 stopinj, območja s hitrostjo vetra manjšo od 4,5 m/s
in bližnja območja okoli letališč, cest, električnih vodov, poseljenih območji in železnic. Z uporabo
zgornjih omejitev smo pridobili 2,7 odstotka površin Slovenije primernih za izgradnjo vetrnih elektrarn.
Glede na to, da ni točno določenih zakonov, kje in kako se lahko postavlja vetrne elektrarne, je
pomembno izpostaviti, da bi uporaba drugačnih omejitev in podatkov dala drugačne rezultate. V
prihodnosti bi lahko prišlo do sprememb v omejitvah, kar bi pomenilo drugačne rezultate. Za bolj
natančne rezultate bi bilo potrebno v prihodnosti izboljšati predvsem modelirane podatke o povprečni
hitrosti vetra. V samo analizo pa bi bilo smiselno vključiti še nekatere druge podatke, na primer poraslost
tal. Izbira primerne lokacije za postavitev vetrne elektrarne je zamuden in drag postopek, zato je kakršna
koli analiza na tem področju pomembna za investitorje, saj zagotavlja bistvene informacije o vetru,
pokritost tal in okoljskih omejitvah.
Preden pa bi se lahko začela investicija v vetrno elektrarno, je zelo pomembno, da se na primernih
lokacijah izvedejo dodatne meritve vetra in pa celovita presoja vplivov na okolje. Poleg tega bi bilo
potrebno izračunati tudi vetrni potencial na posameznih območjih, s čimer bi dodatno opredelili
primernost posameznih lokacij. Ker je Slovenija biotsko zelo raznolika država, skoraj vsa potencialna
območja za postavitev vetrnih elektrarn sovpadajo z zavarovanimi območji. Zavarovana območja ne
prepovedujejo gradnje v celoti, vendar je potrebno pred začetkom gradnje izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, kar bistveno podaljša samo fazo pridobitve vseh dovoljenj za gradnjo. Z napredkom
tehnologije napredujejo tudi vetrnice, ki omogočajo bistveno zmanjšanje hrupa, hkrati pa se lahko z
njimi precej omeji vse negativne vplive na okolje. Uporaba sodobnejših vetrnih turbin, ni primerna zgolj
iz okoljskega vidika, ampak tudi iz vidika racionalne rabe, ker lahko večje količine energije pridobivajo
pri nižjih hitrostih vetra.
Napredek izkoriščanja vetrne energije v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami Evropske unije je
počasen. Glavna razloga sta predvsem nasprotovanje javnosti in nasprotujoči si cilji trajnostnega razvoja
Slovenije. V tem diplomskem delu smo dokazali, da razvoj izkoriščanja vetrne energije pomeni
pomemben korak proti dosegu zadanih ciljem na področju obnovljivih virov energije in trajnostnega
razvoja.
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