
 
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana   
tel:     01 5187222 ,  01 5187223                         GSM: 041 688928       www.aquarius-lj.si      
fax:    01 5187224                                                                    041 845639       info@aquarius-lj.si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za 
vetrne elektrarne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ljubljana, 15. november 2004 

  



 
Naslov naloge: Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne 

elektrarne  
  
Datum izdelave: 15. november 2004 
  
Št. pogodbe: 2511-04-911051 
  

 
Naročnik: MOPE 

Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 
 

Izvajalec: AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 
Cesta Andreja Bitenca 68  
1000 Ljubljana 
 

Direktor: mag. Martin Žerdin, univ.dipl.biol. 
  
Odgovorni nosilec: mag. Martin Žerdin, univ.dipl.biol. 
  
Sodelavci: dr. Davorin Tome, univ.dipl.biol. 
 dr. Ivan Kos, univ.dipl.biol. 
 mag. Boris Turk, univ.dipl.biol. 
 Leonida Šot Pavlovič, univ.dipl.biol.  
 Barbara Vovk, univ.dipl.geog. in prof.zgod. 
 dr. Irena Maček, univ.dipl.biol. 

  



 

VSEBINA 

I. DEL.................................................................................................................................... 1 

1 METODOLOGIJA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI PREDLAGANIH 
LOKACIJ ZA POSTAVITEV VETRNIH ELEKTRARN .................................................. 2 

1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, ekološko 
pomembnih vrednot (EPO) in zakonsko opredeljenih naravnih vrednot .......................... 3 

1.1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000 (SPA in pSCI) . 3 
1.1.1.1 Vrednotenje ........................................................................................................ 3 
1.1.1.2 Razlaga vrednotenja ........................................................................................... 3 

1.1.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika ekološko pomembnih območij (EPO) 5 
1.1.2.1 Vrednotenje ........................................................................................................ 5 
1.1.2.2 Razlaga vrednotenja ........................................................................................... 5 

1.1.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika naravnih vrednot................................. 6 
1.1.3.1 Vrednotenje ........................................................................................................ 6 
1.1.3.2 Razlaga vrednotenja ........................................................................................... 6 

1.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev, 
območij pojavljanja velikih zveri, njihovih migracijskih in disperzijskih poti  ter 
pomembnih območij za ptice................................................................................................. 12 

1.2.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev .. 12 
1.2.1.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 12 
1.2.1.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 12 

1.2.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika najpomembnejših območij pojavljanja 
velikih zveri in njihovih migracijskih ter disperzijskih poti ................................................ 14 

1.2.2.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 14 
1.2.2.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 14 

1.2.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika pomembnih območij za ptice............ 15 
1.2.3.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 15 
1.2.3.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 16 

1.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti habitatnih tipov..................... 19 
1.3.1 Vrednotenje .......................................................................................................... 19 
1.3.2 Razlaga vrednotenja ............................................................................................. 19 

1.3.2.1 Evidentiranje habitatnih tipov na potencialni lokaciji ..................................... 19 
1.3.2.2 Razpoložljivi viri za evidentiranje habitatnih tipov in osnova za njihovo 
tipizacijo .......................................................................................................................... 19 
1.3.2.3 Preverjanje potencialne lokacije glede na prisotnost habitatnih tipov iz Uredbe 
o habitatnih tipih .............................................................................................................. 20 

1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika flore ........................................................... 25 
1.4.1 Vrednotenje .......................................................................................................... 25 
1.4.2 Razlaga vrednotenja ............................................................................................. 25 

1.4.2.1 Evidentiranje rastlinskih vrst na potencialni lokaciji ....................................... 25 
1.4.2.2 Razpoložljivi viri za evidentiranje rastlinskih vrst in osnova za njihovo 
poimenovanje ................................................................................................................... 25 

 



 

1.4.2.3 Preverjanje potencialnih lokacij glede na pojavljanje ogroženih vrst iz priloge I 
Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.................. 27 

1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika favne .......................................................... 29 
1.5.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika ptic .................................................... 29 

1.5.1.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 29 
1.5.1.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 30 

1.5.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika velikih zveri in drugih velikih sesalcev
 .............................................................................................................................. 37 

1.5.2.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 39 
1.5.2.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 40 

1.5.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika netopirjev.......................................... 42 
1.5.3.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 42 
1.5.3.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 42 

1.5.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika nevretenčarjev................................... 44 
1.5.4.1 Vrednotenje ...................................................................................................... 44 
1.5.4.2 Razlaga vrednotenja ......................................................................................... 44 

1.6 Zakonodaja ....................................................................................................................... 45 

1.7 Literatura.......................................................................................................................... 46 

II. DEL.................................................................................................................................. 48 

1 OCENA PRIMERNOSTI PREDLAGANIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV 
VETRNE ELEKTRARNE .................................................................................................... 49 

1.1 SZ del Goteniške gore ................................................................................................ 49 
1.1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot ............................................................................. 49 

1.1.1.1 Območja Natura 2000 ...................................................................................... 49 
1.1.1.2 Ekološko pomembna območja ......................................................................... 51 
1.1.1.3 Zavarovana območja ........................................................................................ 51 
1.1.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih poti 
velikih zveri ter pomembnih območij za ptice ................................................................. 52 

1.1.2 Rezultat vrednotenja............................................................................................. 52 

1.2 Uskovnica .................................................................................................................... 53 
1.2.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot. ............................................................................ 53 

1.2.1.1 Območja Natura 2000 ...................................................................................... 53 
1.2.1.2 Ekološko pomembna območja ......................................................................... 55 
1.2.1.3 Zavarovana območja ........................................................................................ 55 

1.2.2 Rezultat vrednotenja............................................................................................. 55

 



 

 

1.3 Del Pohorja nad naseljem Oplotnica........................................................................ 56 
1.3.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot ............................................................................. 56 

1.3.1.1 Območja Natura 2000 ...................................................................................... 56 
1.3.1.2 Ekološko pomembna območja ......................................................................... 57 
1.3.1.3 Zavarovana območja ........................................................................................ 57 
1.3.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih poti 
velikih zveri ter pomembnih območij za ptice ................................................................. 57 
1.3.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na habitatne tipe .............. 57 
1.3.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro ............................ 58 
1.3.1.7 Vrednotenje lokacije z vidika vpliva na favno................................................. 58 

1.3.2 Rezultat vrednotenja............................................................................................. 61 

1.4 SV del Orlice ............................................................................................................... 62 
1.4.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot ............................................................................. 62 

1.4.1.1 Območja Natura 2000 ...................................................................................... 62 
1.4.1.2 Ekološko pomembna območja ......................................................................... 63 
1.4.1.3 Zavarovana območja ........................................................................................ 63 
1.4.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih poti 
velikih zveri ter pomembnih območij za ptice ................................................................. 64 
1.4.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na habitatne tipe .............. 64 
1.4.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro ............................ 65 
1.4.1.7 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na favno ........................... 65 

1.4.2 Rezultat vrednotenja............................................................................................. 69 

1.5 Greben severno od Črnivca proti Velikemu Rogatcu............................................. 70 
1.5.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot. ............................................................................ 70 

1.5.1.1 Območja Natura 2000 ...................................................................................... 70 
1.5.1.2 Ekološko pomembna območja ......................................................................... 71 
1.5.1.3 Zavarovana območja ........................................................................................ 71 
1.5.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših migracijskih poti velikih zveri in pomembnih območij za 
ptice .......................................................................................................................... 71 
1.5.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti prednostnih habitatnih 
tipov .......................................................................................................................... 72 
1.5.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro ............................ 72 
1.5.1.7 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na favno ........................... 72 

1.5.2 Rezultat vrednotenja............................................................................................. 75 
 

 



 

Priloge: 
 

1.  Projektna naloga  
2.  Karta: Območja Natura 2000 – SPA (M 1:650.000) 
3.  Seznam območij Natura 2000 – SPA 
4.  Karta: Potencialna območja Natura 2000 – pSCI (M 1:650.000) 
5.  Seznam potencialnih območij Natura 2000 – pSCI 
6.  Karta: EPO (M 1:650.000) 
7.  Seznam EPO 
8.  Karta: Enote in območja zavarovanih naravnih vrednot (M 1:650.000) 
9.  Seznam naravnih vrednot 
10.  Karta: Osrednje in robno območje velikih zveri ter njihova prehodna območja 

(koridorji) (M 1:650.000) 
11.  Karta: Območja prezimovalcev (ptice), območja gnezdišč bele štorklje in velikih 

ujed ter IBA (M 1:650.000) 
12.  Skupna karta lokacij (M 1:650.000) 
13.  Karta: Prikaz stanja na lokaciji 1 (M 1:100.000) 
14.  Karta: Prikaz stanja na lokaciji 2 (M 1:100.000) 
15.  Karta: Prikaz stanja na lokaciji 3 (M 1:100.000) 
16.  Karta: Prikaz stanja na lokaciji 4 (M 1:100.000) 
17.  Karta: Prikaz stanja na lokaciji 5 (M 1:100.000) 

 

 



 

 
Seznam kratic in okrajšav: 
 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
HT Habitatni tip(i) 
HTS Habitatni tipi Slovenije 
EPO Ekološko pomembna območja 
EU Evropska unija (European Union) 
IBA Mednarodno pomembna območja za ptice (Important Bird Areas) 
IUCN Svetovna zveza za varstvo narave (The World Conservation Union) 
MOPE Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
pSCI Potencialna posebna varstvena območja (Proposed Site of Community Importance) 
RS Rdeči seznam 
SPA Posebna območja varovanja (Special Protected Areas) 
TNP Triglavski narodni park 
Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 
VE Vetrna elektrna 
ZON Zakon o ohranjanju narave 
 

 



Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne elektrarne 

Uvod 
 
 
Študija z naslovom Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne elektrarne 
(VE) je bila izdelana novembra 2004 po naročilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Direktorata za energetiko. Projektna naloga je v prilogi 1. 
 
Namen študije je predlagati merila (prvi del študije), na podlagi katerih bo možno na 
razmeroma enostaven, konsistenten in ponovljiv način preliminarno vrednotiti primernost 
katerekoli potencialne lokacije za izgradnjo vetrne elektrarne na območju Republike 
Slovenije.  
 
Splošni model ranljivosti, kot je imenovan v projektni nalogi, smo v poročilu poimenovali 
Metodologija za ocenjevanje primernosti predlaganih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn. 
Metodologija vključuje naravovarstvene vidike ranljivosti in njihovo vrednotenje.  
 
 Ocena primernosti v skladu s predlagano metodologijo vrednotenja je, kot smo poudarili na 
začetku, preliminarna. Namenjena je predvsem začetnemu izločanju lokacij, kjer z vidika 
ohranjanja narave vetrnih elektrarn zanesljivo ne bi mogli postaviti, ter v manjši meri 
opozarjanju potencialnih investitorjev na morebitni večji naravovarstveni pomen določenega 
območja. 
 
Poseg umeščanja vetrnih elektrarn v prostor je v študiji obravnavan z vidika lokacijskih 
parametrov (oddaljenost, pozicija), ne pa tudi z vidika velikosti posega. Študija tudi ne 
analizira vseh naravnih danosti predlaganih lokacij za vetrne elektrarne, ampak samo tiste, ki 
so pomembne za naravovarstvo. 
 
V drugem delu študije je predlagana metodologija uporabljena za vrednotenje primernosti 
petih potencialnih lokacij, ki so jih predlagali predstavniki naročnika. 
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Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne elektrarne 

1 METODOLOGIJA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI 
PREDLAGANIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV VETRNIH 
ELEKTRARN 

 
Predlagana metodologija, na podlagi katere je možno na razmeroma enostaven, konsistenten 
in ponovljiv način preliminarno vrednotiti primernost katerekoli potencialne lokacije za 
izgradnjo vetrne elektrarne na območju Republike Slovenije, vključuje naravovarstvene 
vidike ranljivosti in načine vrednotenja glede na posamezne vidike. Vidiki so našteti po 
vrstnem redu, ki naj se upošteva pri vrednotenju: 
 

1. Vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti območja Natura 2000, EPO in zakonsko 
opredeljenih naravnih vrednot. 

 
2. Vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev, 

najpomembnejših območij pojavljanja in migracijskih poti velikih zveri, in 
pomembnih območij za ptice.  

 
3. Vrednotenje lokacije z vidika prisotnosti prednostnih habitatnih tipov  
 
4. Vrednotenje lokacije z vidika flore. 

 
5. Vrednotenje lokacije z vidika favne. 

 
Lokacijo je možno ovrednotiti skladno s prvo in drugo točko na podlagi obstoječih podatkov 
brez terenskih raziskav. Ker je metoda ocenjevanja takšna, da se kot skupna ocena upošteva 
najstrožja ocena v katerikoli od petih točk, bo v nekaterih primerih, ko bo ocenjeno, da je 
negativni vpliv glede na točki 1 in/ali 2 zelo velik, mogoče lokacijo izločiti iz nadaljnjega 
postopka vrednotenja kot manj primerno.  
 
V primerih, ko bo ocena iz 1. in 2. točke blažja, bo potrebno opraviti terenski ogled, izdelati 
ekspertno mnenje o habitatnih tipih, nato zbrati podatke o flori in favni in na podlagi ocene 
raziskanosti območja po potrebi predlagati dodatne raziskave.  
 
Ocena z vidikov iz 3., 4. in 5. točke ostaja kljub opredeljenemu načinu vrednotenja 
subjektivna, ker vselej vključuje tudi kriterije ocenjevalca. Vsekakor je smiselno v vsakem 
primeru, ko bi se to pokazalo kot potrebno, narediti vseh pet korakov oziroma lokacijo 
ovrednotiti z vseh vidikov.  
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Za vrednotenje lokacij za vetrne elektrarne je uporabljena pet-stopenjska vrednostna lestvica 
z ocenami od 0 do 4.  
 
negativnega vpliva ni (0) – lokacija je primerna 
negativni vpliv je neznaten (1) – lokacija je primerna 

negativni vpliv je zmeren (2) – lokacija je primerna, pričakovati je določene     
dodatne omilitvene in/ali izravnalne ukrepe 

negativni vpliv je velik (3) – primernost lokacije je vprašljiva 
negativni vpliv je zelo velik (4) – lokacija ni primerna 

 
Za lažje vrednotenje potencialnih lokacij z vidika prisotnosti območij Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot, ter z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev, 
najpomembnejših migracijskih poti velikih zveri in pomembnih območij za ptice (gnezdišča, 
prehranjevališča, prezimovališča) smo v grafičnih prilogah označili vsa našteta območja z 
izjemo naravnih vrednot, ki pa so navedene v Registru naravnih vrednot (priloga 9). 
 

1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, 
ekološko pomembnih vrednot (EPO) in zakonsko opredeljenih naravnih 
vrednot 

1.1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000 (SPA in pSCI) 

1.1.1.1 Vrednotenje  

Vrednotenje primernosti lokacije glede območja Natura se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija leži izven območja Natura, najbližje območje 

Natura je oddaljeno več kot 5 km. 
negativni vpliv je majhen (1) – Lokacija leži izven območja Natura, najbližje območje 

Natura je oddaljeno 2-5 km. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Lokacija je od območja Natura oddaljena od 0,5 do 

2 km.  
negativni vpliv je velik (3)  – Lokacija se delno ali v celoti nahaja na območju 

Natura ali je od njega oddaljena do 0,5 km. Gradnja in 
obratovanje VE bi vplivala na habitatne tipe ali vrste, 
ki območje Natura opredeljujejo. Vpliv ni uničujoč. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Lokacija delno ali v celoti leži na območju Natura. 
Vpliv posega na prednostne habitatne tipe ali vrste bo 
uničujoč. 

 

1.1.1.2 Razlaga vrednotenja 

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Oddaljenost od območja Natura 2000 (SPA in pSCI) 
• Vpliv izgradnje in obratovanja VE na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe (HT) zaradi 

katerih je območje uvrščeno v Naturo ter vpliv na prednostne vrste in HT. 
• Posredne in neposredne vplive VE na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe zaradi katerih 

je območje uvrščeno v Naturo ter vpliv na prednostne vrste in HT. 
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• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 
110/04), še posebej njen 7. člen. 

 
Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je ekološko pomembno območje, ki je 
na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih 
živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v 
interesu EU. Določitev in ohranjanje območij Natura je opredeljeno z Direktivo o habitatih 
(Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst).  
 
Pri določitvi območij Natura so upoštevani vsi habitatni tipi, ki so navedeni v prilogi I in vse 
tiste rastlinske in živalske vrste, ki so v prilogi II direktive. Poleg tega pa so upoštevane tudi 
ptice, navedeni v prilogi I Direktive o ptičih (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic), za katere so v državi določena posebna območja 
varovanja (SPA – Special Protection Areas). 
 
Vlada RS je aprila 2004 sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, dopolnjena 49/04) s katero je določila območja Natura 2000 in 
varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU in 
druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij. Posebna varstvena območja – območja 
Natura 2000 (v nadaljevanju tudi SPA) ustrezajo predvsem merilom po Direktivi o ptičih.  
 
Uredba določa tudi potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju tudi pSCI). To so 
območja, ki izpolnjujejo strokovne kriterije, določene s predpisi EU za določitev posebnih 
ohranitvenih območij, in jih vlada RS predlaga pristojnim organom EU v potrditev. Ta 
območja so opredeljena s posameznimi vrstami in habitatnimi tipi. Na območjih Natura 
(območja SPA in pSCI) je potrebno v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih posege in dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni meri: 
 
• Ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst. 
• Ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 

specifične strukture ter naravne procese in ustrezno rabo. 
• Ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 

habitata, ki so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, 
skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali. 

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

 
Na teh območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. 
členom Zakona o ohranjanju narave (ZON). V primeru izvajanja posega je potrebno 
predvideti in izvesti vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na 
habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
 
Območja SPA in pSCI so prikazana na kartah v prilogah 2 in 4. Seznama SPA in pSCI iz 
Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04) 
sta v prilogah 3 in 5. 
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1.1.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika ekološko pomembnih območij (EPO) 

1.1.2.1 Vrednotenje  

Vrednotenje primernosti lokacije glede EPO se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija leži izven EPO, najbližja lokacija EPO je 

oddaljena več kot 3 km.  
negativni vpliv je majhen (1) – Lokacija leži izven EPO, najbližja lokacija EPO je 

oddaljena 1-3 km. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Lokacija meji na EPO ali je to oddaljeno manj kot 1 

km. 
negativni vpliv je velik (3)  – Lokacija meji ali se delno ali v celoti nahaja na 

lokaciji EPO. Gradnja in obratovanje VE bi vplivala 
na habitatne tipe oziroma druge dejavnike zaradi 
katerih je EPO opredeljeno. 

*negativni vpliv je zelo velik (4)  – 
 
  *Op.: lokacija z vidika EPO ne dosega 5. stopnje v vrednostni lestvici (zelo velik negativni vpliv (4)). 
 

1.1.2.2 Razlaga vrednotenja 

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Oddaljenost od EPO. 
• Posredne in neposredne vplive VE na EPO. 
• Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04), še posebej njen 5. člen. 
 
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Aprila 2004 
je vlada RS sprejela Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04), ki določa 
ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 
ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 
habitatov na teh območjih.   
 
Ekološko pomembna območja so glede na 32. člen ZON: 
 
1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so 
habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so 
mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja 
uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 
3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 
4. Selitvene poti živali. 
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih 
vrst. 
 
V skladu s 5. členom Uredbe o ekološko pomembnih območjih so na EPO območjih, ki niso 
hkrati tudi območja Natura 2000, možni različni posegi in dejavnosti. Načrtuje pa se jih tako, 
da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
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rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij ter omogoča 
ponovna povezanost, če bi bila ta z načrtovanim posegom prekinjena. Za izvajanje posegov 
na EPO območju ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega 
soglasja.  
 
Območja EPO so prikazana na karti v prilogi 6. Seznam EPO iz Uredbe o ekološko 
pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04) je prikazan v prilogi 7. 
 

1.1.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika naravnih vrednot 

1.1.3.1 Vrednotenje 

Vrednotenje primernosti lokacije glede naravnih vrednot se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija se nahaja izven vplivnega območja naravnih 

vrednot, oddaljenost nad 2 km. 
negativni vpliv je majhen (1) – Lokacija se nahaja v bližini vplivnega območja 

naravnih vrednot, v oddaljenosti od 1 do 2 km. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Lokacija se nahaja neposredno ob vplivnem območju 

naravnih vrednot (od 0,5 do 1 km). Nekoliko moti 
njihovo naravno delovanje in degradira stopnjo 
naravne ohranjenosti  

negativni vpliv je velik (3)  – Lokacija se delno ali v celoti nahaja na območju 
naravnih vrednot ali naravovarstveno vrednih območij 
ali pa je v vplivnem območju (do 500 m), ovira 
njihovo naravno delovanje, degradira stopnjo naravne 
ohranjenosti, moti njihovo prostorsko integriteto ali 
omejuje dostopnost.  

negativni vpliv je zelo velik (4) – Lokacija se v celoti nahaja na območju zavarovanih 
naravnih vrednot ali naravovarstveno vrednih 
območij. Akt o zavarovanju naravne vrednote 
izključuje postavitev VE (energetskih objektov in 
infrastrukture). 

 

1.1.3.2 Razlaga vrednotenja 

Vrednotenje se izvede na podlagi:  
• Registra naravnih vrednot, ki ga vodi Agencija RS za okolje (ARSO).  
• Seznama naravnih vrednot objavljenih v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih 

vrednot (Ur.l. RS, št.111/04). 
• Akta o zavarovanju / akta o začasnem zavarovanju naravne vrednote (poudarek na členu 

prepovedi in omejitve oz. varstveni ukrepi). 
• Načrta upravljanja za narodni in regijski park (poudarek na členu prepovedi in omejitve 

oz. varstveni ukrepi). 
• Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). 
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Naravne vrednote v skladu s 4. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON) obsegajo vso 
naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Na ozemlju RS v skladu s Pravilnikom o 
določitvi in varstvu naravnih vrednot ločimo naslednje zvrsti naravnih vrednot: 
 
1. Površinske geomorfološke naravne vrednote 
2. Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote 
3. Geološke naravne vrednote 
4. Hidrološke naravne vrednote 
5. Botanične naravne vrednote 
6. Zoološke naravne vrednote 
7. Ekosistemske naravne vrednote 
8. Oblikovane naravne vrednote 
9. Krajinske vrednote 
 
Register naravnih vrednot vodi ARSO. Poleg podatkov o naravnih vrednotah se v register 
vpisujejo tudi podatki o zavarovanju naravnih vrednot in podatki o lastnikih zemljišč na 
zavarovanih območjih. Podatki iz registra so dostopni javnosti, razen če v aktu o zavarovanju 
ni določeno drugače (npr. podatki o legi naravne vrednote zaradi njenega varovanja niso 
dostopni javnosti). 
 
Minister v skladu s 37. členom ZON določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne 
vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše podrobnejše varstvene in razvojne 
usmeritve za varstvo naravne vrednote.  
 
Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o zavarovanju naravne vrednote (49. člen ZON). Akt 
o zavarovanju naravne vrednote sprejme vlada ali pristojni organ lokalne skupnosti. Z aktom 
o zavarovanju in z aktom o začasnem zavarovanju se lahko omeji dejavnost ali raba v zvezi z 
naravno vrednoto ali nepremičnino na zavarovanem območju. Narodni in regijski park morata 
imeti načrt upravljanja. Zavarovana območja in njihova vplivna območja so sestavni del 
prostorskih državnih planov in prostorskih planov lokalnih skupnosti. 
 

1.1.3.2.1 Zavarovana območja 
 
Zavarovana območja so eden od načinov območnega varstva naravnih vrednot in se po 53. 
členu ZON delijo na ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja zavarovana 
območja so: naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša zavarovana 
območja pa so: narodni, regijski in krajinski park (tabela 1).  
 
Tabela 1: Skupna razpredelnica zavarovanih območij v Sloveniji. 

Varstveni status Število Površina (ha) 
Narodni park 1 83,808
Regijski park 3 43,672
Krajinski park 40 45,337
Naravni rezervat 49 ni podatka
Naravni spomenik 623 ni podatka

 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o 
zavarovanju in z načrtom upravljanja v primeru narodnega in regijskega parka.  
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Na karti v prilogi 8 so prikazane enote in območja zavarovanih naravnih vrednot. V digitalni 
obliki nam jih je posredoval ARSO 12. 11. 2004. 
 

Ožja zavarovana območja 
1. Naravni spomenik (64. člen ZON): naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več 

naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer 
naravne vrednote. 

 
• Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko 

poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati 
razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa 
zmanjša njen estetski pomen. 

 
• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

  1. izvajanje posegov v prostor 
  2. odkopavanje ali zasipavanje terena 
  3. odkopavanje ali odnašanje kamnin, mineralov ali fosilov 
  4. odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda 
  5. spreminjanje vodnega režima 
  6. odvzemanje naplavin 
  7. povzročanje vibracij in eksplozij 
  8. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
  9. plovba in sidranje 
10. promet z motornimi vozili in plovili 
11. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov 
12. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali 
13. spreminjanje vegetacije 
14. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave 
15. športnorekreativne dejavnosti 
16. postavljanje reklamnih in drugih označb 
17. obiskovanje in ogledovanje 
18. kurjenje 
19. opravljanje vojaških dejavnosti 
20. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
2. Strogi naravni rezervat (65. člen ZON): strogi naravni rezervat je območje naravno 

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

 
• na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki 

ogrožajo ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in 
zadrževanje oseb, razen oseb, ki izvajajo nadzor. 

 
• ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izjemoma dovoli 

zadrževanje na zavarovanem območju zaradi izvajanja znanstvenoraziskovalnega in 
učnovzgojnega dela. 
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• z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju strogega 
naravnega rezervata. 

 
3. Naravni rezervat (66. člen ZON): naravni rezervat je območje geotipov, življenjskih 

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

 
• Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, 

ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije 
ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali 
živali. 

 
• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

 1. izvajanje posegov v prostor 
 2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
 3. spreminjanje vodnega režima 
 4. odvzemanje naplavin 
 5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij 
 6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
 7. plovba in sidranje 
 8. promet z motornimi vozili in plovili 
 9. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov 
10. izvajanje aro- in hidromelioracij 
11. spreminjanje kemičnih značilnosti tal 
12. spreminjanje vegetacije 
13. odstranjevanje živih meja, posameznih dreves in drugih drobnih naravnih struktur 
14. zasajanje monokultur 
15. nabiranje plodov, gob ali rastlin ter njihovih delov 
16. vznemirjanje, ubijanje ali jemanje živali iz narave 
17. naseljevanje in doseljevanje živali prosto živečih vrst 
18. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali 
19. umetno zasneževanje in dosneževanje 
20. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave 
21. športnorekreativne dejavnosti 
22. obiskovanje in ogledovanje 
23. opravljanje vojaških dejavnosti 
24. kurjenje 
25. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 

• Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka se 
upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja. 

 

Širša zavarovana območja (67. in 68.  člen ZON) 
Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska 
raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno 
in funkcionalno med seboj povezane. 
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Splošni varstveni režim – z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na 
zavarovanem območju glede na vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo 
ali drugače uredijo: 
 
  1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave 
  2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, ribolovu, turizmu in športu,   
razen na za to določenih krajih 
  3. gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov 
  4. gradnja sekundarnih bivališč 
  5. gradnja novih objektov 
  6. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
  7. povzročanje eksplozij ali vibracij 
  8. gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju 
  9. odvzemanje naplavin 
10. spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih delih 
11. promet z vozili in plovili 
12. letenje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov 
13. letenje z jadralnimi padali, jadralnimi zmaji ali drugimi toplozračnimi ladjami ali 
ultralahkimi jadralnimi napravami zunaj za to določenih območij 
14. vožnja z zrakoplovi pod 300 m od najvišje točke zavarovanega območja 
15. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko povzročili bistvene 
spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in vrste ekosistemov ali bistveno spremenili 
površinsko plast prsti 
16. vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali iz narave, razen zaradi ekoloških in drugih 
opravičljivih razlogov 
17. lov in izvajanje lovskogojitvenih ukrepov 
18. ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov 
19. nabiranje rastlin in njihovih delov 
20. postavljanje obor in objektov za rejo živali 
21. vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst 
22. spreminjanje vegetacije 
23. umetno zasneževanje in dosneževanje 
24. odlaganje odpadkov, ki ne izvirajo iz zavarovanega območja 
25. šotorjenje in kurjenje zunaj določenih mest 
26. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave 
27. prirejanje množičnih športnih, turističnih ali drugih javnih prireditev 
28. izvajanje vodnih in drugih športov zunaj za to določenih območij 
29. opravljanje vojaških dejavnosti 
30. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 
1. Narodni park (69. člen ZON): narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi 
vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je 
prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v manjšem delu 
narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno 
povezan. Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni 
režimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom. V RS imamo en narodni park: Triglavski 
narodni park (tabela 2). 
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Tabela 2: Opis Triglavskega narodnega parka. 

ŠT. IME ŠIRŠEGA 
ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

KAT. IUCN POVRŠINA (ha) LETO 
ZAVAROVANJA 

1. Triglavski narodni park II/V 83,808 1981
 
Legenda k tabeli 2: 
KAT. IUCN: Kategorija IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave): II/V – narodni park / zavarovana krajina. 
 
2. Regijski park (70. člen ZON): regijski park je obsežno območje regijsko značilnih 
ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se 
prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. 
Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka. 
V RS imamo trenutno tri regijske parke: Kozjanski regijski park, Škocjanske jame in 
Notranjski regijski park (tabela 3). 
 

Tabela 3: Seznam regijskih parkov (vir: ARSO). 

ŠT. IME ŠIRŠEGA 
ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

POVRŠINA (ha) LETO 
ZAVAROVANJA 

Zakonodaja 

1. Kozjanski park 20,456 1981 - 
2. Regijski park Škocjanske jame 406 1996 Zakon o regijskem 

parku Škocjanske jame 
(Ur.l. RS, št. 57/96) 

3. Notranjski regijski park 22,810 2002 Odlok o Notranjskem 
regijskem parku (Ur.l. 
RS, št. 75/02) 

 
3. Krajinski park (71. člen ZON): krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko 
vrednost. Po podatkih ARSO (internet stran) je trenutno v Sloveniji registriranih 42. 
krajinskih parkov (tabela 4). 
Tabela 4: Seznam krajinskih parkov (vir: ARSO). 

ŠT. IME ŠIRŠEGA ZAVAROVANEGA 
OBMOČJA 

KAT. IUCN POVRŠINA (ha) LETO 
ZAVAROVANJA 

4. Beka V 314 1992
5. Boč, Plešivec, Donačka gora V 1,671 1990, 1992
6. Drava V 2,317 1992
7. Golte V 1,225 1987
8. Graščinski kompleks Snežnik V 122 1987
9. Jareninski dol V 1,534 1992
10. Južni in zahodni obronki Nanosa V 3,183 1984, 1987
11. Južni obronki Trnovskega gozda V 5,163 1985, 1987
12. Kamenščak - Hrastovec V 854 1992
13. Kolpa V 4,270 1998
14. Kum V 2,130 1996
15. Lahinja V 275 1988
16. Ljutomerski ribniki in Jeruzalemsko - 

ormoške gorice 
V 3,240 1976,1992

17. Logarska dolina V 2,438 1987
18. Mariborsko jezero III 210 1992
19. Mašun V 88 1969
20. Mrzlica V 141 1996
21. Negova in Negovsko jezero V 175 1967
22. Planinsko polje V 594 1984
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ŠT. IME ŠIRŠEGA ZAVAROVANEGA 
OBMOČJA 

KAT. IUCN POVRŠINA (ha) LETO 
ZAVAROVANJA 

23. Ponikovski kras V 2,082 1998
24. Porezen - Davča V 728 1990
25. Rački ribniki - Požeg V 478 1992
26. Okolica Rakove kotline (Rakov Škocjan)  III 124 1949
27. Robanov kot V 1,436 1950, 1987
28. Sečoveljske soline V 724 1990, 2001
29. Spominski park revolucionarnih tradicij 

občine Domžale 
V 444 1984

30. Krajinski park Strunjan V 310 1990
31. Štanjel V 16 1951, 1992
32. Štatenberg V 273 1992
33. Šturmovec V 526 1979
34. Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib V 459 1984
35. Dolina Tople na Koroškem V 1,393 1966
36. Spominski park Udin Boršt V 1,736 1985
37. Zgornja Idrijca V 4,427 1993
38. Žabljek V 171 1992
39. Kopališče Banovci V  1976
40. Vrtine in kopališča v Moravcih V  1976
41. Polhograjski Dolomiti V  1974
42. Zajčja dobrava V 66 1972

 
Legenda k tabeli 4: 
KAT. IUCN: Kategorija IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave): III – naravni spomenik; V – zavarovana krajina. 
 

1.2  Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, območij pojavljanja velikih zveri, njihovih migracijskih in 
disperzijskih poti  ter pomembnih območij za ptice  

1.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih sestojev 

1.2.1.1 Vrednotenje 

Vrednotenje primernosti lokacije z vidika strnjenih gozdnih sestojev se izvede po naslednji 
lestvici: 
 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija se nahaja v antropogenem okolju. 
negativni vpliv je neznaten (1) – Lokacija je od strnjenih gozdnih sestojev oddaljena 

vsaj 10 km. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Lokacija je od strnjenih gozdnih sestojev oddaljena 

vsaj 5 km. 
negativni vpliv je velik (3) – Lokacija leži neposredno ob območju strnjenih 

gozdnih sestojev. 
negativni vpliv je zelo velik (4) – Lokacija leži na območju strnjenih gozdnih sestojev. 

 

1.2.1.2 Razlaga vrednotenja 

Zmernoklimatski mešani in listopadni gozdovi so na Zemlji zaradi delovanja človeka med 
najbolj ogroženimi naravnimi sistemi. Predvsem veliki gozdni kompleksi predstavljajo 
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izjemno naravno vrednoto zaradi redkosti, kompleksnosti in izjemnih težav pri njihovem 
ohranjanju. Pomembni so z vidika nadaljnjega razvoja življenja (evolucije) v 
zmernoklimatskih okoljih in ohranjanja ekosistemskih funkcij, ki so vezane na 
velikopovršinska dogajanja.  
 
V začetnem obdobju holocenske poledenitve je bila prekinjena kolonizacija 
srednjeevropskega prostora z gozdnimi vrstami iz balkanskega glacialnega zatočišča. Danes 
poteka disperzija vrst preko slovenskega prostora. Za zagotavljanje možnosti premikanja 
arealov vrst in s tem povečane verjetnosti njihovega preživetja je prehodnost ključnega 
pomena. Z vidika funkcionalnosti gozdnih ekosistemov srednje in severno evropskih gozdov 
je naselitev z vrstami iz balkanskega zatočišča evropskega in svetovnega pomena (Kos, 
2000). 
 
Varovanje gozdnih habitatov lahko razdelimo na: 
 
• Ohranjanje velikih kompleksov, ki  je pomembno predvsem za K-selekcionirane gozdne 

vrste, ki v fragmentirani krajini nimajo primernih bivališč. To so vrste z relativno veliko 
telesno velikostjo odraslih osebkov, z malo potomci, ki so dokaj razviti, z razvito skrbjo 
za zarod, relativno pozno spolno zrelostjo in sorazmerno dolgim življenjem. Tovrstni 
veliki gozdni kompleksi v južnem delu Slovenije so vključeni v območja Natura za velike 
zveri. To so predeli notranjskega in Goteniškega Snežnika, Kočevskega Roga ter 
Trnovskega gozda.  

 
• Ohranjanje med seboj povezanih habitatnih krp gozdnih habitatnih tipov v preostalem 

delu Slovenije. Fragmentiranost je tu že tako velika, da poseg v posamezni fragment 
bistveno ne spreminja osnovne fragmentiranosti. V sistemu medsebojnih povezav med 
krpami pa je zaradi prehodnosti potrebno vrednotiti vsako krpo posebej. Položaj 
posameznih krp je potrebno vrednotiti z vidika povezanosti med njimi in s tem 
zagotovljene prehodnosti za gozdne vrste.  

 
Najbolj pomembni strnjeni gozdni kompleksi v južnem delu Slovenije so prikazani v prilogi 
10, označeni so z zeleno barvo.  
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1.2.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika najpomembnejših območij pojavljanja 
velikih zveri in njihovih migracijskih ter disperzijskih poti  

1.2.2.1 Vrednotenje 

Vrednotenje primernosti lokacije z vidika najpomembnejših območij pojavljanja velikih zveri 
njihovih migracijskih in disperzijskih poti se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija leži izven najpomembnejših območij 

pojavljanja velikih zveri in njihovih migracijskih oz. 
disperzijskih poti. 

negativni vpliv je neznaten (1) – Manjši del lokacije leži na območju migracijskih oz. 
disperzijskih poti velikih zveri. 

negativni vpliv je zmeren (2) – Lokacija leži v celoti ali v večjem delu na območju 
migracijskih oz. disperzijskih poti velikih zveri. 

negativni vpliv je velik (3) – Lokacija leži v habitatu velikih zveri na t.i. robnem 
območju pojavljanja. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Lokacija leži v habitatu velikih zveri na osrednjem 
območju pojavljanja. 

 

1.2.2.2 Razlaga vrednotenja 

V Sloveniji, v skladu z vladnimi izhodišči (Strategija upravljanja z rjavim medvedom, Ursus 
arctos v Sloveniji), ločimo tri osnovna območja pojavljanja velikih zveri (osrednje, robno in 
prehodno območje pojavljanja). Ta območja je potrebno upoštevati pri izvedbi vrednotenja. 
 
Za slovenske in širše evropske populacije velikih zveri je najpomembnejše osrednje območje 
pojavljanja. Tu prevladuje gozdnata krajina, kjer je konflikt med človekom ter medvedom, 
volkom in risom najmanjši. V tem območju je najvitalnejši del populacij z večino 
reproduktivnih samic. Degradacija gozdnega prostora pomeni v prvi vrsti povečan pritisk 
živali na bolj poseljena območja, in posledično povečan pritisk na dovoljeni in nedovoljeni 
odstrel ter splošno povečanje negativnega odnosa do velikih zveri. Dolgoročno degradacija 
gozda zmanjšuje nosilno kapaciteto okolja in povečuje tveganje za izumrtje populacij. 
Območje je splošno prepoznano in vključeno v območje Natura 2000 za velike zveri. 
 
Drugi del habitata velikih zveri predstavlja t.i. robno območje, ki se navezuje na osrednje. V 
tem prostoru so razmere za sobivanje med zvermi in človekom slabše, saj prihaja do 
pogostejših stikov in konfliktov. Fragmentiranost je tu velika, vendar se pojavljajo posamezne 
večje krpe gozdnate krajine v katerih so lahko prisotna reproduktivna jedra populacij. Po 
strategijah in načrtih upravljavcev je na tem območju zaželena manjša gostota njihovih 
populacij, saj naj bi robno območje predstavljalo tudi varovalno prehodno območje pred z 
ljudmi najgosteje naseljenim območjem v Sloveniji.  
 
Tretji del habitata velikih zveri predstavljajo migracijske in disperzijske poti (tudi t.i. 
prehodna območja ali koridorji). Pojavljanje velikih zveri je tu stalno, vendar se zaradi 
povečanih konfliktov s človekom ne ustvarjajo pomembnejša reproduktivna jedra. Gozdne 
krpe so lahko med seboj bolj ali manj povezane in omogočajo postopno kolonizacijo širšega 
alpskega prostora. Ohranjanje koridorjev je dolgoročno pomembna naravovarstvena naloga, 
saj omogočajo prehajanje osebkov med posameznimi populacijami. Povezava med novo 
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nastajajočimi populacijami velikih zveri v širšem alpskem prostoru in vitalnimi dinarskimi 
populacijami je ključna za nadaljnji obstoj velikih zveri v srednjeevropskem prostoru. V 
predelih migracijskih in disperzijskih poti je mreža različno velikih gozdnih krp, ki so med 
seboj različno povezane. Za delovanje območja kot migracijskih in disperzijskih koridorjev za 
gozdne vrste (velike zveri, drugi veliki sesalci ter številni nevretenčarji) je pomen posameznih 
krp različen. Pri poseganju v gozdne krpe je zato potrebno vrednotiti predvsem vpliv na 
funkcionalnost koridorja. Obstoj koridorjev med gozdnimi kompleksi Dinaridov ter srednjo 
Evropo je pomemben tudi zaradi potekajoče kolonizacije srednjeevropskih gozdov z 
gozdnimi vrstami iz dinarskih oz. balkanskih ledenodobnih oz. sodobnih zatočišč. Za osnovne 
biološke procese (npr. evolucija) v evropskem prostoru je prehodnost med regijami z 
ustreznim habitatom bistvena.  
 
V prilogi 10 sta na karti predstavljeni osrednje ter robno območje pojavljanja velikih zveri in 
njihovi koridorji. 
 

1.2.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika pomembnih območij za ptice  

1.2.3.1 Vrednotenje 

Vrednotenje primernosti lokacije z vidika pomembnih območij za ptice se izvede po naslednji 
lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Območje leži izven SPA ali IBA območja, več kot 

5 km od prezimovališča velike skupine ptic ali več kot 
5 km od območja (gnezdo, prehranjevališče, 
povezovalni koridor) bele štorklje ali *velike ujede. 

negativni vpliv je neznaten (1) – Območje leži izven SPA ali IBA območja ali do 5 km 
od prezimovališča velike skupine ptic ali do 5 km od 
območja (gnezdo, prehranjevališče, povezovalni 
koridor) bele štorklje ali velike ujede. 

negativni vpliv je zmeren (2) – Območje leži do 1 km izven SPA ali IBA območja ali 
do 1 km od prezimovališča velike skupine ptic ali do 
1 km od območja (gnezdo, prehranjevališče, 
povezovalni koridor) bele štorklje ali velike ujede. 

negativni vpliv je velik (3) – Območje leži znotraj SPA ali IBA območja, a je več 
kot 1 km oddaljeno od gnezdišča ali prezimovališča 
vrst zaradi katerih sta bili območji določeni ali 
območje je od SPA in IBA oddaljeno manj kot 500 m 
ali do 500 m od prezimovališča velike skupine ptic ali 
do 500 m od območja (gnezdo, prehranjevališče, 
povezovalni koridor) bele štorklje ali velike ujede. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Območje leži znotraj SPA ali IBA in je manj kot 
100 m oddaljeno od gnezdišča ali prezimovališča vrst 
zaradi katerih sta bili območji določeni ali do 100 m 
od prezimovališča velike skupine ptic ali do 100 m od 
območja (gnezdo, prehranjevališče, povezovalni 
koridor) bele štorklje ali velike ujede. 

 
*Op.: Za velike ujede v tem primeru smatramo vse od velikosti ribjega orla naprej. 
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1.2.3.2 Razlaga vrednotenja 

Območja, ki so že po dosedanjem poznavanju razmer neprimerna za postavitev vetrnih 
elektrarn z vidika ptic so tista, kjer se zadržuje velik del v mednarodnem merilu ogroženih 
vrst ptic (območja SPA in IBA), območja prezimovanja in gnezdenja ter tista, preko katerih 
poteka pomemben prelet.  
 
SPA in IBA 
Neprimerna območja za postavitev VE so večinoma opredeljena kot SPA (Special Protected 
Areas) in IBA (Important Bird Areas). Območja SPA so pravni in zavezujoč inštrument EU 
za varovanje narave, IBA je mednarodni program BirdLife International, ki je določil za ptice 
pomembna območja (BirdLife 2000). SPA in IBA se v Sloveniji v veliki meri prekrivajo. 
Območja IBA, ki niso tudi SPA, so posamezni predeli znotraj SPA Kras, Snežnik-Pivka, 
Šentjernejsko polje in ostenja Posavskega hribovja. Območje SPA, ki ni tudi IBA, je območje 
Trnovskega gozda.  
 
Območja SPA so hkrati tudi območja Natura 2000 in so prikazana na karti v prilogi 2. 
Območja IBA so prikazana na karti v prilogi 11. 
 
Gnezdenje 
Ker podatki o gnezdiščih velikih vrst ptic, razen izjemoma (gnezdišča bele štorklje) niso 
javno dostopni, območij lokacij, ki za izgradnjo vetrnih elektrarn s tega vidika niso primerna, 
v tem poglavju ne podajamo. Podrobnejši kriteriji za določitev tovrstnih območij so 
obravnavani v poglavju 1.5 o vrednotenju vpliva VE na favno. Štorklja se prehranjuje v radiju 
ca 3 km okrog mesta gnezdišča, v katerem ima tudi redne prelete. Vpliv VE je zato potrebno 
oceniti za vsako konkretno lokacijo gnezdišča posebej. 
 
Gnezdišča bele štorklje so označena na karti v prilogi 11. 
 
Prezimovanje 
Neprimerna za postavitev VE so območja, kjer koncentrirano prezimujejo večje skupine ptic. 
V tem primeru so večinoma vplivom VE najbolj izpostavljene vodne ptice. Širina pasu, ki naj 
bi se mu pri gradnji VE izognili je najmanj 500 m. Po podatkih iz Zimskega ornitološkega 
atlasa (slika 1) in po podatkih zimskega štetja vodnih ptic v obdobju od leta 1997 do leta 
1999, so območja večjega koncentriranja ptic sledeča (v oklepajih je pri vseh navedenih 
lokacijah podano največje število ptic posameznih vrst opaženih v enem dnevu); podatki so 
povzeti po Štumberger (1997, 1998, 1999): 
 
- Ob reki Muri: okolica Veržeja (112), Ledavskega jezera (1402), med Srednjo Bistrico in 
Orlovščkom (2247), gramoznici Bakovci (550) in Dokležovje (254). V velikem številu 
prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo), v 
posameznih letih tudi njivske gosi (Anser fabalis). 
 
- Ob reki Dravi: Ptujsko jezero (13.224), Ormoško jezero (5634), akumulacija Melje (1568), 
ob stari strugi med Markovci in Ormožem (1654). V velikem številu prezimujejo mlakarice 
(Anas platyrhinchos), kreheljci (Anas crecca), sivke (Aythya ferina) in kormorani 
(Phalacrocorax carbo), v manjšem številu tudi labodi grbci (Cignus olor), čopaste črnice 
(Aythia fuligula), zvonci (Bucephala clangula), rečni galebi (Larus ridibundus), mali in veliki 
žagarji (Mergus albellus, M. merganser) in druge. 
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- Ob reki Savinji: okolica Celja (1227), jezeri pri Velenju in Šoštanju (skupaj prek 1000 
osebkov), Slivniško jezero (333). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas 
platyrhinchos), kormorani (Phalacrocorax carbo) in liske (Fulica atra). 
 
- Ob spodnji Savi: HE Vrhovo (1295), na Krki med Sotesko in Čatežem (1900). V velikem 
številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo). 
- Ob zgornji Savi: na Zbiljskem jezeru (1451), Trbojskem jezeru (534), na Ljubljanici do 
izliva v Savo (1114). V velikem številu prezimujejo mali ponirki (Tachybaptus ruficollis), 
mlakarice (Anas platyrhinchos), liske (Fulica atra), kormorani (Phalacrocorax carbo) in 
žvižgavke (Anas penelope).  
 
- Na Notranjskem in Primorskem: Cerkniško jezero (1273), akumulacija Most na Soči (248), 
akumulacija Vogeršček (252). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) 
in liske (Fulica atra). 
 
- Na obali: Sečoveljske soline (5336), Škocjanski zatok (1967). V velikem številu prezimujejo 
mlakarice (Anas platyrhinchos), kreheljci (Anas crecca), liske (Fulica atra), žvižgavke (Anas 
penelope), male bele čaplje (Egretta garzetta), rečni galebi (Larus ridibundus), rumenonogi 
galebi (Larus michahelis). 
 
Območja prezimovanja z vrisanim vplivnim območjem (500 m) so označena na karti v 
prilogi 11. 
 
Velike ujede 
Neprimerna za postavitev vetrnih elektrarn so območja, kjer se pogosto pojavljajo velike 
ujede. Mesta pogostih pojavljanj pa niso nujno povezana z njihovim gnezdom. Velike ujede 
se lahko redno pojavljajo na lokacijah, oddaljenih od gnezd več kot 1000 m. Ogrožene pa so 
lahko tudi ujede, ki se pri nas pojavljajo le kot klateži.  
 
Vrsta z velikim krogom aktivnosti okoli gnezda je planinski orel (Aquila chrysaetos). Jedro 
njegove populacije pri nas je v alpskem svetu. Klatež v pretežno poletnem času je beloglavi 
jastreb (Gyps fulvus). Precej neznan je status kačarja (Circaerus gallicus). Literatura ga 
navaja kot zelo redko razširjenega gnezdilca (Geister, 1995), ugotovitev pa temelji na dveh 
najdenih gnezdih v zadnjih 30 letih (Geister, 1995, Lipej in Gjerkeš, 1995). Območja pogostih 
pojavljanj velikih ujed so: širši predel kraškega roba, pobočja Nanosa in Trnovskega gozda, Z 
del Julijskih Alp. Ta območja zato ocenjujemo kot neprimerna za postavitev vetrnih elektrarn. 
Novejši podatki (DOPPS, neobjavljeno) kažejo na večje pojavljanje ujed tudi nad pobočji 
doline reke Reke. Od večjih ujed se občasno ali v majhnem številu pri nas pojavljajo še ribji 
orel (Pandion haliaetus), mali klinkač (Aquila pomarina) in belorepec (Haliaetus albicilla). 
Ribji orel se pojavlja pretežno v času spomladanske (marec, april) in jesenske (september) 
selitve na območjih z večjimi vodnimi površinami. Območja, ki so neprimerna za postavitev 
vetrnih elektrarn zaradi vodnih ptic (slika 2), so tako neprimerna tudi za to ujedo. Mali 
klinkač v Sloveniji potrjeno in redno gnezdi v Krakovskem gozdu, hrano pa pogosto lovi na 
Šentjernejskem polju. Nekaj sto metrski pas okoli Krakovskega gozda in Šentjernejsko polje 
zato niso primerne lokacije za postavitev vetrne elektrarne. V Sloveniji potrjeno gnezdi le en 
par belorepca. Podatki o lokaciji gnezda so varovani, samo gnezdišče pa sovpada z območjem 
neprimernosti za vetrne elektrarne z vidika velikih sesalcev. 
 
Pomembna življenjska območja velikih ujed so prikazana na karti v prilogi 11. 
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Slika 1: Število opazovanj vodnih in obvodnih vrst ptic (redovi Gaviiformes, Podicepediformes, 
Pelecaniformes, Ciconiformes, Anseriformes) v obdobju kartiranja (od 1979 do 1993) za Zimski 
ornitološki atlas Slovenije. Območja večjih koncentracij ptic; majhna pika do 10 opazovanj, 
srednja pika do 50 opazovanj, velika pika nad 50 opazovanj (prirejeno po Sovinc, 1994). 

 

Slika 2: Število opazovanj velikih ujed, ki so v Sloveniji relativno pogoste: planinski orel (Aquila 
chrysaetos), kačar (Cricaetus gallicus), beloglavi jastreb (Gyps fulvus). Pomembna območja so 
predvsem Z del Julijskih Alp, Nanos in obrobje Trnovskega gozda ter kraški rob s kraškim 
zaledjem. Veliko število opazovanj na Ljubljanskem barju in na Cerkniškem jezeru je posledica 
velikega števila opazovalcev. Območji z vidika omenjenih ujed nista posebej pomembni. Majhna 
pika pomeni eno opazovanje, srednja pika do 4 opazovanja, velika pika nad 5 opazovanj. 
Podatki so povzeti po slovenski ornitološki literaturi. 
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1.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti habitatnih tipov  

1.3.1 Vrednotenje 
Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti habitatnih tipov (HT) se izvede po 
naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Na območju ni habitatnih tipov iz Uredbe o habitatnih 

tipih. 
negativni vpliv je neznaten (1) – Območje je od  habitatnega tipa iz Uredbe o habitatnih 

tipih oddaljeno do 500 m. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Območje neposredno meji na habitatni tip iz Uredbe o 

habitatnih tipih. 
negativni vpliv je velik (3) – Na območju se nahaja eden ali več HT iz Uredbe o 

habitatnih tipih. 
negativni vpliv je zelo velik (4) – Na območju se nahaja eden ali več prednostnih HT ali 

tistih, ki so na območju Slovenije v nevarnosti, da 
izginejo (v tabeli 5 so označeni z modro barvo). 

 

1.3.2 Razlaga vrednotenja  
 
Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 

• Uredbo o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) 
• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
• Kartiranje izvajati usklajeno z evropsko tipologijo  

1.3.2.1 Evidentiranje habitatnih tipov na potencialni lokaciji 

V prvi fazi je potrebno ugotoviti, kateri habitatni tipi se nahajajo na območju izbrane lokacije, 
kar je temeljni pogoj za nadaljnje ocenjevanje njene primernosti. Poznavanje habitatnega tipa 
nam omogoča predvidevanje o prisotnosti značilnih rastlinskih vrst za obravnavan habitatni 
tip. Istočasno je mogoča tudi dokaj dobra ocena prisotnosti nekaterih manjših in manj 
mobilnih živalskih vrst, vezanih na določeno rastlinsko združbo, rastlinsko vrsto ali določene 
okoljske razmere, ki pogojujejo nastanek habitatnega tipa. 

1.3.2.2 Razpoložljivi viri za evidentiranje habitatnih tipov in osnova za njihovo tipizacijo  

Po literaturnih podatkih je bilo v projektu sistematičnega kartiranja habitatnih tipov natančno 
kartiranega le okoli 3 % ozemlja Slovenije (Jogan in sod. (ured.), 2004). Nekoliko boljše je 
stanje z evidenco ekonomsko zanimivih gozdnih površin. Nekatera natančnejša kartiranja so 
bila opravljena tudi po naročilu posameznih občin in lokalnih skupnosti ali pri izdelavi 
različnih ekspertnih mnenj, presoj vplivov na okolje ter drugih elaboratov. Ti podatki se lahko 
pridobijo pri naročniku študije.  
 
Osnova za opredelitev in poimenovanje habitatnih tipov so Habitatni tipi Slovenije – 
tipologija (v nadaljevanju HTS 2004). Tipologija habitatnih tipov je tu usklajena z evropsko 
tipologijo (A Classification of Palearctic Habitats) in, kjer je to strokovno upravičeno, 
prirejena razmeram v Sloveniji.  
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1.3.2.3 Preverjanje potencialne lokacije glede na prisotnost habitatnih tipov iz Uredbe o 
habitatnih tipih 

Evidentiranju habitatnih tipov, bodisi iz obstoječih virov ali neposredno s kartiranjem na 
terenu, sledi preverjanje prisotnosti habitatnih tipov, navedenih v prilogi I Uredbe o 
habitatnih tipih (Ur. l. RS 112/03), ki so navedeni v tabeli 5. 
 
Tabela 5: Habitatni tipi iz Uredbe o habitatnih tipih (Ur. l. RS 112/03). 

Naziv Physis, 
HTS 2004 

Natura  Skupina
1

Hitrost 2
obnove 

Travniki morske trave 11.3   1 1 
Podmorski travniki s pozejdonovko 11.34 1120* 1 1 
Izlivi rek, estuariji 13.2  1130  1 1 
Muljasti in peščeni poloji brez vegetacije višjih 
rastlin 

14 1140 1 1 

Poplavljani muljasti poloji s sestoji slanuš 
enoletnic 

15.1 1310  1 1 

Muljaste morske obale s prevladujočo travo iz 
rodu Spartina 

15.2 1320 1 1 

Obmorska močvirja 15.5 1410 1 2 
Sestoji slanuš trajnic na muljastih polsuhih tleh 15.6  1420 1 2 
Sredozemski obmorski klifi v območju 
delovanja valov in pršca 

18.22  1240 1 1 

Obalne lagune 21 1150*  1 1 
Oligotrofne vode, revne s karbonati 22.11  2 2 
Distrofne stoječe vode 22.14  3160  2 2 
Evrosibirske amfibijske združbe z enoletnicami 22.32 3130 2 1 
Panonske amfibijske združbe  22.351   2 1 
Prosto plavajoča vegetacija 22.41  3150 2 1 
Zakoreninjena podvodna vegetacija 22.42  3150 2 1 
Podvodne preproge parožnic 22.44 3140 2 2 
Kraška presihajoča jezera in polja 22.5  3180* 2, 3 3 
Rečna prodišča in bregovi 24.2  2, 3 2 
Pionirske združbe prodišč gorskih rek in 
potokov 

24.221 3220 2 1 

Visoka steblikovja prodišč sredogorskih rek in 
potokov 

24.222 3220  2, 3 1 

Vegetacija tekočih voda 24.4  3260 2 1 
Enoletne združbe muljastih rečnih bregov  24.52  3270 2 1 
Evropske suhe resave in nizko grmičevje  31.2 4030 3 2 
Alpske in borealne resave 31.4  4060 3 2 
Ruševje 31.5 4070*  3 3 
Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč 31.88  5130 3 2 
Evrosibirska pionirska vegetacija peščenih in 
kamnitih tal 

34.11 6110* 3 1 

Travišča na s težkimi kovinami bogatih tleh 34.2 6130  3 2 
Evrosibirska suha in polsuha sekundarna 
travišča, pretežno na karbonatih 

34.3  3 2 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo vrsto Bromus erectus (* 
pomembna rastišča kukavičevk) 

34.32  6210(*) 3 2 

Evmediteranska suha travišča 34.5  3 2 
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Naziv Physis, 
HTS 2004 

Natura  Skupina
1

Hitrost 2
obnove 

Vzhodnosubmediteransko (submediteransko-
ilirska) suha in polsuha travišča 

34.75 62A0  3 2 

Suha volkovja in podobna kisla travišča pod 
gozdno mejo 

35.1 6230* 3 2 

Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom 

36.31 6230* 3 2 

Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi 

36.41 6170 3 2 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča 36.43 6170 3 2 
Nižinska visoka steblikovja 37.1 6430 3 1 
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali 
pašniki 

37.2  3 2 

Oligotrofni mokrotni travniki 37.3  3 2 
Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko 
in sorodne združbe 

37.31 6410 3 2 

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno 
visoko steblikovje 

37.7 6430 3 1 

Subalpinska in alpinska visoka steblikovja 37.8 6430 3 2 
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki 38.2 6510 3 2 
Srednjeevropski gorski gojeni travniki 38.31 6520 3 2 
Bukovi gozdovi 41.1  4 3 
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi 41.11 9110 4 3 
Ilirski bukovi gozdovi 41.1C 91K0 4 3 
Hrastovo-belogabrovi gozdovi 41.2  4 3 
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 41.2A 91L0 4 3 
Javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v 
grapah in na gruščnatih pobočjih 

41.4 9180* 4 3 

Hrastovi gozdovi na kislih tleh 41.5  4 3 
Termofilni hrastovi gozdovi 41.7  4 3 
Termofilni gozdovi mešanih listavcev 41.8  4 3 
Alpski subalpinski (altimontanski) smrekovi 
gozdovi 

42.21 9410 4 3 

Montanski smrekovi gozdovi 42.22 9410 4 3 
Jugovzhodno evropski gozdovi rdečega bora 42.C 91R0 4 3 
Alpsko apeninski gozdovi črnega bora 42.61 9530* 4 3 
Obrečna vrbovja 44.1  4 2 
Gorska obrečna vrbovja 44.11 3230 4 2 
Bela vrbovja 44.13 91E0* 4 2 
Siva jelševja 44.2 91E0* 4 2 
Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob 
tekočih vodah 

44.3 91E0* 4 3 

Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih 
rekah 

44.4 91F0  4 3 

Brezovi in iglasti barjanski gozdovi 44.A  4 3 
Gorska barja z rušjem 44.A3 91D0* 4 3 
Barjanska smrekovja 44.A4 91D0* 4 3 
Sestoji črničevja 45.3 9340 4 3 
Naravna in naravnim podobna visoka barja 51.1 7110* 5 3 
Sestoji navadne rezike 53.3 7210* 5 2 
Izviri s trdo vodo 54.12 7220* 5 1 
Bazična nizka barja 54.2  7230  5 2 
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Naziv Physis, 
HTS 2004 

Natura  Skupina
1

Hitrost 2
obnove 

Prehodna barja 54.5  7140  5 2 
Združbe bele kljunke na šotnem blatu 54.6  7150  5 2 
Melišča ali skalni drobir s specifično vegetacijo 
od nižin do alpinskega pasu 

61.2  8120  6 1 

Zahodnomediteranska in termofilna 
srednjeevropska melišča 

61.3  8130  6 1 

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo 
skalnih razpok 

62.1  8210  6 2 

Vegetacija silikatnega skalovja 62.2  8220  6 2 
Apnenčasti podi 62.3  8240*  6 2 
Nekarbonatne (silikatne, serpentinitne in 
vulkanske) stene in skalovja 

62.42  8230  6 2 

Ledeniki 63.2  8340  6 3 
Jame 65  8310  6a 3 
 
Legenda k tabeli 5: 
1 Skupine habitatnih tipov so: 

1. Morski, obalni in priobalni habitatni tipi 
2. Habitatni tipi sladkih voda 
3. Habitatni tipi grmišč in travišč 
4. Gozdni habitatni tipi 
5. Habitatni tipi barij in močvirij 
6. Habitatni tipi goličav 
6a. Jame 
 

2 Hitrosti obnove habitatnih tipov so: 
1. Habitatni tip se ob ustrezni pripravi biotopa vzpostavi v enem ali dveh letih. 
2. Habitatni tip potrebuje za razvoj tri do dvajset let. 
3. Habitatni tip potrebuje za razvoj več kot dvajset let. 

 
Habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so tisti, ki so na območju Evropske unije v nevarnosti da izginejo, in so v predpisih 
Evropske unije, ki urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, opredeljeni kot prednostni (vir: priloga I 
Uredbe o HT). 
 
Habitatni tipi označeni z modro barvo so tisti, katerih skupna površina je po naši oceni v Sloveniji tako majhna, da bi 
kakršenkoli poseg vanje povzročil nepopravljivo škodo ter tisti, ki so na območju Evropske unije v nevarnosti, da izginejo. 
 
 
Habitatni tipi navedeni v tabeli 5 spadajo med take, ki se po uredbi prednostno, glede na 
druge habitatne tipe prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem 
stanju. Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, so tisti, ki so na ozemlju 
Republike Slovenije redki, ranljivi, imajo majhno naravno območje razširjenosti ali 
predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, in tisti, katerih 
ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb ali je v 
interesu Evropske unije. 
 
Po prvem odstavku 4. člena Uredbe o habitatnih tipih se take habitatne tipe ohranja v 
ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na njihovih območjih, zlasti na tistih, na 
katerih so ti habitati dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugodni vpliv 
čim manjši. 
 

Aquarius d.o.o. Ljubljana – november 2004 22



Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne elektrarne 

1.3.2.3.1 Ocena ohranjenosti habitatnih tipov 
Če na obravnavanem območju ugotovimo katerega od habitatnih tipov navedenih v tabeli 5, 
je v skladu s tem odstavkom potrebna presoja o njihovi ohranjenosti. Ohranjenost na podlagi 
terenskega ogleda oceni ekspert. Pri oceni ohranjenosti je potrebno upoštevati velikost 
površine, ki jo habitatni tip pokriva, in prisotnost vrst, značilnih za posamezen habitatni tip. 
Ustrezna velikost površine, ki omogoča optimalen razvoj habitatnega tipa, je povsem odvisna 
od vrste habitatnega tipa. Nekateri tipi (na primer izviri s trdo vodo; apnenčaste ali dolomitne 
stene z vegetacijo skalnih razpok) se lahko popolnoma razvijejo že na nekaj kvadratnih 
metrih, drugi (na primer termofilni gozdovi mešanih listavcev; bela vrbovja) pa potrebujejo 
vsaj nekaj hektarov površine. Kot pomoč pri oceni ohranjenosti habitatnega tipa na podlagi 
prisotnosti značilnih rastlinskih vrst, pri negozdnih habitatnih tipih uporabimo Opredelitev 
območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih 
rastlinskih vrst (Jogan in sod., 2004), kjer za vsak habitatni tip najdemo seznam značilnih 
rastlinskih vrst. Značilne vrste so razdeljene v tri kategorije:  
 
1 – absolutne značilnice so vrste, ki se pojavljajo izključno v konkretnem, praviloma enem 
samem, habitatnem tipu, zunaj njega pa le izjemoma. 
2 – relativne značilnice (ali dominantne vrste) so vrste, ki se med sorodnimi habitatnimi tipi 
množično pojavljajo predvsem v obravnavanem, v tem habitatnem tipu pogosto nastopajo v 
velikem številu ali pa so le pogoste dominantne vrste konkretnega habitatnega tipa. 
3 – pogoste spremljevalke so pogosto zastopane v konkretnem habitatnem tipu, vendar imajo 
optimum zunaj njega. 
 
Za oceno ohranjenosti habitata na podlagi prisotnosti značilnih rastlinskih vrst je potrebno na 
terenu v primernem letnem času, zaradi popolnosti popisa pa še bolje večkrat v sezoni, 
narediti floristični popis. Na podlagi popisov in seznama značilnih rastlinskih vrst lahko 
ocenimo ohranjenost habitata za dobro če: 
 

- so prisotne vse absolutne značilnice, 
- je prisotnih vsaj 75 % relativnih značilnic, 
- je prisotnih vsaj 50 % pogostih spremljevalk. 

 

1.3.2.3.2 Ocena poškodovanega deleža habitatnega tipa 
Dopustnost posega je po Uredbi o habitatnih tipih pogojena tudi z velikostjo posega oziroma 
z deležem celotnega habitatnega tipa, ki ga poseg uniči. Pri tem moramo razlikovati med 
deležem glede na konkreten habitatni tip na sami lokaciji posega, ter deležem glede na 
površino habitatnega tipa v vsej Sloveniji. 
 
Podatki o površini, ki jo pokriva posamezen habitatni tip v Sloveniji, so pomanjkljivi. V 
študiji Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo 
razširjenosti značilnih rastlinskih vrst (Jogan in sod., 2004), so za tako oceno uporabili 
podatke o razširjenosti posameznih značilnih rastlinskih vrst. Za oceno pokrovnosti gozdnih 
habitatnih tipov se lahko uporabijo prej omenjeni podatki gozdarskih služb. 
 
Zaradi majhne točnosti in natančnosti podatkov o velikosti arealov posameznih habitatnih 
tipov so v seznamu prednostnih habitatnih tipov izpostavljeni tisti habitatni tipi, katerih 
skupni areali so po pričakovanju tako majhni, da bi kakršenkoli poseg vanje povzročil 
nepopravljivo škodo (označeni z modro barvo). Izpostavljeni so tudi tisti habitatni tipi, ki so 
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na območju Evropske unije v nevarnosti da izginejo in so v predpisih Evropske unije, ki 
urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, opredeljeni kot prednostni 
(označeni z modro barvo). Gradnja vetrnih elektrarn na območjih, kjer se pojavljajo z modro 
barvo označeni habitatni tipi, ni dopustna, negativni vpliv označimo kot zelo velik.  
 
Če na obravnavanem območju ni katerega izmed z modro barvo označenih habitatnih tipov, 
sledi ocena deleža prizadete površine za posamezen prednostni habitat. Učinek enako 
obsežnega posega je lahko različen: zaradi posega lahko pride le do zmanjšanja površine 
habitatnega tipa ali pa do zmanjšanja površine in obenem fragmentacije habitata. V prvem 
primeru poseg poseže v robni del habitata, tako da ostane zmanjšan, a celovit ostanek. V 
drugem primeru pa poseg zareže v osrednji del habitata, tako da nastaneta dva manjša, ločena 
dela. Čeprav je uničeni delež habitata po površini v obeh primerih enak, nikakor niso enake 
posledice. Kot je bilo navedeno, je za optimalen razvoj habitatnega tipa potrebna neka 
minimalna površina (kritična površina). Če zaradi fragmentacije nastaneta dve ali več površin, 
ki so manjše od kritične površine za konkreten habitatni tip, tedaj obstoj habitata ni več 
mogoč in je tak poseg nesprejemljiv. 
 
Velikost nefragmentirane površine, kritične površine, ki je nujno potrebna za ohranitev 
habitata v ugodnem stanju, glede na tip habitata določi ekspert. V splošnem velja, da 
poškodovana površina ne sme znašati več kot 20 % celotne sklenjene površine habitata, 
razen, če pri tem pride do fragmentacije na posamezne dele, ki so manjši od kritične površine, 
zaradi česar postane poseg nesprejemljiv. 
 

1.3.2.3.3 Ocena hitrosti obnavljanja habitatov 
Sposobnost obnovitve in hitrost obnovitve habitata na poškodovanem območju, na katerem 
smo po posegu spet vzpostavili ustrezne okoljske pogoje za razvoj habitata, sta pri različnih 
habitatnih tipih različni. Habitatni tipi, katerih nosilke so združbe enoletnih vrst rastlin ali 
zelnatih trajnic (na primer enoletne združbe muljastih rečnih bregov), se obnavljajo hitreje 
kakor združbe večletnih lesnatih ali drugih počasi rastočih rastlin (na primer gozdovi ali 
visoka barja). Pri prvi skupini habitatnih tipov so tla pogosto nestalna in se iz leta v leto 
spreminjajo, habitatni tipi pa se oblikujejo vsako leto na novo (na primer rečna prodišča in 
bregovi, melišča ali skalni drobir, muljasti rečni bregovi). Pri drugi skupini pa je okolje 
stabilnejše in omogoča nastanek habitatnih tipov, ki za svoj razvoj potrebujejo več deset, sto 
ali celo tisoče let (na primer gozdovi, visoka barja, jame). V seznamu prednostnih habitatnih 
tipov je ocena trajanja ponovne vzpostavitve habitatnega tipa podana s skalo od 1 do 3, kakor 
sledi: 
 
1 – habitatni tip se ob ustrezni pripravi biotopa vzpostavi v enem ali dveh letih; 
2 – habitatni tip potrebuje za razvoj tri do dvajset let; 
3 – habitatni tip potrebuje za razvoj več kot dvajset let. 
 
Poseg v habitatni tip, ki ima krajše obdobje revitalizacije, ima manj negativen vpliv kot enako 
velik poseg v habitatnem tipu z dolgim obdobjem revitalizacije. Stopnjo negativnega vpliva 
glede na velikost in značilnosti posega v konkretnem habitatnem tipu določi ekspert.
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1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika flore 

1.4.1 Vrednotenje 
Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Na območju ne rastejo rastlinske vrste iz rdečega 

seznama. 
negativni vpliv je neznaten (1) – Na območju rastejo rastlinske vrste iz rdečega 

seznama, ki so zunaj nevarnosti (O), neopredeljene (I) 
ali premalo znane vrste (K). Zaradi posega vrste na 
širšem območju ne bodo bistveno prizadete. 

negativni vpliv je zmeren (2) – Na območju rastejo rastlinske vrste iz kategorij O, I in 
K in na manjši površini tudi ogrožene rastlinske vrste 
iz kategorij (Ex?, E, V, R). Zaradi posega vrste na 
širšem območju ne bodo bistveno prizadete. 

negativni vpliv je velik (3) – Na širšem območju rastejo ogrožene rastlinske vrste iz 
rdečega seznama (domnevno izumrle (Ex?), prizadete 
(E), ranljive (V) in redke (R)). Zaradi posega ogrožene 
vrste na širšem območju ne bodo izumrle. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Območje je uvrščeno v pSCI zaradi ogroženih 
rastlinskih vrst, postavitev VE bi pomembno vplivala 
na ugodno stanje zavarovane vrste, vrsta lahko zaradi 
posega izumre. 

 

1.4.2 Razlaga vrednotenja  
 
Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 

1.4.2.1 Evidentiranje rastlinskih vrst na potencialni lokaciji 

V fazi preverjanja lokacije se izdelajo evidence rastlinskih vrst, ki rastejo na obravnavanem 
območju. Pri tem se uporabijo dostopni podatki iz literature, zbirk in elektronskih 
podatkovnih zbirk ali podatki, ki so bili pridobljeni s terenskim delom. Na podlagi seznamov 
vrst sledi ugotavljanje prisotnosti ogroženih ali drugih vrst, ki jih navaja naravovarstvena 
zakonodaja. 

1.4.2.2 Razpoložljivi viri za evidentiranje rastlinskih vrst in osnova za njihovo 
poimenovanje 

Vedenje o pojavljanju in razširjenosti rastlinskih vrst v Sloveniji je v primerjavi z evidenco 
habitatnih tipov precej boljše. Številne podatke hranita herbarija Univerze v Ljubljani in 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije, vse bolj popolne pa so tudi elektronske podatkovne baze, 
ki hranijo literaturne navedbe o pojavljanju vrst, podatke iz florističnih in fitocenoloških 
popisov ter drugih dostopnih virov. 
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Prisotnost večine v Sloveniji rastočih semenk in praprotnic v posameznih kvadrantih 
srednjeevropskega florističnega kartiranja je navedena v Gradivu za atlas flore Slovenije 
(Jogan (ur.), 2001).  
Razširjenost 26 rastlinskih vrst, ki so navedene v Prilogi II evropske Habitatne direktive, je 
opredeljena v delu Natura 2000 v Sloveniji - rastline (Čušin, 2004). Navedeni so morfološki 
opisi in ekologija vrst, razširjenost vrst, predlogi varstvenih območij (pSCI) ter predlogi za 
naravovarstvo oziroma ukrepe, ki bi bili po ocenah avtorjev potrebni za ohranjanje vrst.  
 
Kriteriji za oceno floristične raziskanosti potencialne lokacije 
Floristično raziskanost potencialne lokacije ocenimo glede na raziskanost kvadranta 
srednjeevropskega florističnega kartiranja, v katerem leži obravnavana lokacija. Če lokacija 
leži v več kvadrantih se ocena raziskanosti določa za vsak kvadrant posebej. Raziskanost se 
oceni na podlagi indeksa med pričakovanim številom rastlinskih vrst v kvadrantu, glede na 
habitatne tipe, ki se v njem nahajajo, in številom rastlinskih vrst, ki smo jih za konkretni 
kvadrant pridobili iz navedenih virov in se nanašajo na navedbe po letu 1950. 
 
Kadar obravnavana lokacija posega v specifičen habitatni tip, ki spada med prednostne 
habitatne tipe in je bistveno manjšega obsega kot je površina kvadranta, njegova floristična 
sestava pa je prepoznavno drugačna kot v drugih habitatnih tipih istega kvadranta, moramo 
oceno raziskanosti izdelati na podlagi izbora vrst, ki so za tak habitatni tip značilne. Za 
negozdne habitatne tipe se pri tem opremo na študijo Opredelitev območij evropsko 
pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. 
 
Ocena števila vrst za posamezen habitatni tip je v tej fazi prepuščena ekspertu. Na podlagi 
ugotovljenih števil rastlinskih vrst se izračuna delež, ki ga predstavlja število vrst v 
kvadrantu/habitatu pridobljenem iz navedenih virov glede na pričakovano število vrst v 
kvadrantu/habitatu, ki ga določi ekspert. 
 
Stopnje floristične  raziskanosti so tako naslednje: 
- dobra: delež navedenih vrst predstavlja 75-100 % pričakovanih vrst, 
- zadovoljiva: delež navedenih vrst predstavlja 50-75 % pričakovanih vrst, 
- slaba: delež navedenih vrst predstavlja 0-50 % pričakovanih vrst. 
 
Če je ocenjena raziskanost dobra, potem lahko zbrane podatke uporabimo v nadaljnjem 
postopku ocenjevanja. 
Če je ocenjena raziskanost zadovoljiva, je potrebno opraviti vzorčna terenska floristična 
popisovanja, na podlagi katerih se ugotovi ali je raziskanost dejansko slaba ali je razhajanje 
med ocenjenim številom vrst in število navedenih vrst posledica netočne ekspertove ocene 
pričakovanega števila vrst. 
Če je ocenjena raziskanost slaba, potem je potrebno na lokaciji v ustreznih letnih časih 
izdelati tako število florističnih popisov, da postane raziskanost dobra. 
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1.4.2.3 Preverjanje potencialnih lokacij glede na pojavljanje ogroženih vrst iz priloge I 
Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 

 
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam določa rastlinske in 
živalske vrste, ki so ogrožene, jih glede na stopnjo ogroženosti uvršča v rdeči seznam ter 
določa nekatere ukrepe za izboljšanje stanja teh vrst. 
Pravilnik ogrožene vrste razvršča v osem kategorij ogroženosti: izumrla vrsta, domnevno 
izumrla vrsta, prizadeta vrsta, ranljiva vrsta, redka vrsta, vrsta zunaj nevarnosti, neopredeljena 
vrsta in premalo znana vrsta. 
 
Lastnosti posameznih kategorij ogroženosti, kot jih določa Pravilnik so: 
 

– izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so bile na 
območju Republike Slovenije dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v 
preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene na celotnem območju Republike 
Slovenije. Skrajšana oznaka te kategorije je Ex 

 
– domnevno izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo pogrešane 

vrste, katerih navzočnost je bila na območju Republike Slovenije znana, že daljši čas 
pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so te vrste izumrle. 
Skrajšana oznaka te kategorije je Ex? 

 
– prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek 

na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še 
naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova 
številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala. Skrajšana oznaka te kategorije je E 

 
– ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je 

verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo 
dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala 
zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe 
oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Skrajšana 
oznaka te kategorije je V 

 
– redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so potencialno 

ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije in lahko v primeru 
ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste. Skrajšana oznaka te kategorije 
je R 

 
– vrsta zunaj nevarnosti je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki na 

območju Republike Slovenije niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem 
ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna 
možnost ponovne ogroženosti. Skrajšana oznaka te kategorije je O 

 
– neopredeljena vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere se 

domneva, da so ogrožene na območju Republike Slovenije, vendar je na razpolago 
premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od kategorij ogroženosti iz druge do 
šeste alinee tega člena. Skrajšana oznaka te kategorije je I 
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– premalo znana vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je 

na razpolago premalo podatkov za opredelitev ogroženosti. Skrajšana oznaka te 
kategorije je K. 

 
Iz razpoložljivih literaturnih virov, elektronskih podatkovnih baz in terenskega florističnega 
popisovanja se izdela seznam rastlinskih vrst prisotnih na potencialni lokaciji, v katerem se 
preveri prisotnost ogroženih rastlinskih vrst. V kolikor so take vrste prisotne, se po seznamu 
ogroženih vrst iz Pravilnika določi njihova kategorija ogroženosti.  
 
Pravilnik v 1. odstavku 5. člena za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih vrst nalaga 
izvajanje ukrepov varstva ogroženih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. V 2. odstavku 
istega člena pa predpisuje, da se ukrepi varstva iz prvega odstavka prednostno izvajajo glede 
tistih ogroženih rastlinskih vrst, ki so domnevno izumrle, prizadete, ranljive in redke. 
 
Največjo težo pri ocenjevanju negativnega vpliva posega na konkretni lokaciji pripišemo 
prisotnosti domnevno izumrlih (Ex?), prizadetih (E), ranljivih (V) in redkih (R) vrst. Manjšo 
utež pripišemo vrstam zunaj nevarnosti (O), neopredeljenim vrstam (I) ter premalo znanim 
vrstam (K). Glede na število ogroženih rastlinskih vrst in njihovo kategorijo ekspert poda 
oceno vpliva posega. 
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1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika favne  

Na osnovi zbranih podatkov o favni za območje Slovenije, ter na osnovi znanih 
biogeografskih izhodišč lahko trdimo, da je v Sloveniji za evropska merila prisotno izjemno 
vrstno bogastvo. Kljub temu je poznavanje prisotnosti večine živalskih skupin zelo nepopolno 
in ne omogoča natančnejše analize. Tu bivajo vrste z zelo različnimi areali (vzhodnoevropske, 
evroazijske, zahodnoevropske, mediteranske in številne endemne vrste zahodnih Dinaridov). 
Zelo številčno je vrstno bogastvo med nevretenčarskimi skupinami, med vretenčarskimi pa je 
na tem območju prisoten pomemben (vitalni) del populacij nekaterih evropsko oz. svetovno 
ogroženih karizmatičnih vrst.  
 
V nadaljevanju smo ovrednotili sledeče živalske skupine: ptice, velike zveri in druge velike 
sesalce, male sesalce (netopirje) in nevretenčarje. Glede na dosedanje izkušnje lahko 
obratovanje VE najbolj vpliva na ptice, netopirje in velike zveri, zato jih je potrebno pri 
vrednotenju najbolj upoštevati.  
 

1.5.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika ptic 

1.5.1.1 Vrednotenje 

Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na ptice se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Območje ni življenjski prostor nobene izmed ogroženih 

vrst ptic. Populacije neogroženih ptičjih vrst na širšem 
območju ne bodo bistveno prizadete. 

negativni vpliv je neznaten (1) – Območje predstavlja manj pomemben življenjski 
prostor ogroženih vrst ptic. Populacije posameznih 
neogroženih ptičjih vrst na širšem območju se lahko 
zaradi postavitve VE zmanjšajo do 10 %. 

negativni vpliv je zmeren (2) – Območje predstavlja pomemben življenjski prostor 
ogroženih vrst ptic, zaradi postavitve VE se lahko 
posameznim vrstam populacija zmanjša do  
1 % celotne slovenske populacije. Populacije 
posameznih neogroženih ptičjih vrst na širšem območju 
se lahko zmanjšajo za več kot 10 % in manj kot 50 %. 

negativni vpliv je velik (3) – Območje je zelo pomemben življenjski prostor za 
ogrožene vrste ptic, zaradi postavitve VE se lahko 
posameznim vrstam populacija zmanjša za več kot 1 % 
a manj kot 10 % celotne slovenske populacije, 
izjemoma tudi manj. Populacije posameznih 
neogroženih ptičjih vrst na širšem območju se lahko 
zmanjšajo za več kot 50 % a manj kot 80 %. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Območje je zelo pomemben življenjski prostor za 
ogrožene vrste ptic, zaradi postavitve VE se lahko 
posameznim vrstam populacija zmanjša za več kot 10 % 
celotne slovenske populacije, izjemoma tudi manj. 
Populacije posameznih neogroženih ptičjih vrst na 
širšem območju se lahko zmanjšajo za več kot 80 %. 

 
Op. 1: Življenjski prostor ptic predstavlja njihovo gnezdišče, prezimovališče, prehranjevališče ali območje preletov.  
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Op. 2: Kot ogrožena, se smatra vsaka vrsta, ki ima v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst status Ex?, 
E ali V in vrste, ki so naštete v Direktivi o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979); zmanjševanje 
populacije je mišljeno v času gnezdenja, prezimovanja ali preleta; širše območje je mišljeno ekosistemsko zaključena celota; 
pod izjeme sodijo telesno velike vrste s počasno reprodukcijo, krovne vrste v ekosistemih, vrste na robu areala, ipd.).  
 

1.5.1.2 Razlaga vrednotenja  

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
 

1.5.1.2.1 Vidik življenjskih obdobij 
V življenju ptic v grobem ločimo tri kvalitativno različna obdobja, ki se ciklično menjavajo 
znotraj posameznih let (Gill, 1990, Bennet in Owens, 2002). Vpliv vetrnih elektrarn na ptice 
je možno ločiti glede na ta obdobja, kot je podano v nadaljevanju. 
 
Obdobje gnezdenja. To je čas od izbora gnezditvenega teritorija do hranjenja in skrbi za že 
speljane mladiče. Ptice so v tem obdobju večinoma vezane na ozko območje okoli izbranega 
gnezdišča. Neprimerna so območja najmanj 1000 m od tradicionalno zasedenih, aktivnih 
gnezd ogroženih vrst z velikim radijem aktivnost (velike ujede, veliki močvirniki – primer 
Denac, 2001) in območja najmanj 500 m od tradicionalno zasedenih aktivnih gnezd vrst s 
srednje-velikim radijem aktivnosti (majhne ujede, majhni močvirniki) in območja najmanj 
100 m od tradicionalno zasedenih gnezdišč vrst z majhnim radijem aktivnosti (pevke). 
Lokacija ni primerna tudi, če se nahaja izven omenjenih območij, a na poti med gnezdom in 
območjem prehranjevanja. 
 
Obdobje prezimovanja. To je čas poudarjenega iskanja hrane za lastno preživetje. Hrane je v 
tem obdobju malo, zaradi slabših vremenskih razmer so energetske potrebe večje kot v drugih 
obdobjih. Ptice so v tem obdobju običajno vezane na široko območje okoli izbranega 
prezimovališča. 
 
Obdobje premikov. Pri pticah stalnicah je obdobje premikov čas iskanja lastnega teritorija in 
morebitnih krajših premikov med prezimovališčem in gnezdiščem. Ptice v tem času običajno 
niso vezane na določeno območje, niti na določene selitvene poti. Pri selivcih je to obdobje 
premikov na dolge razdalje, ki poteka v jeseni v eno, zgodaj spomladi pa v drugo smer. Uvod 
v obdobje selitve običajno predstavlja intenzivno hranjenje, med katerim se ptice lahko klatijo 
po širšem območju. Med samo selitvijo so ptice običajno vezane na tradicionalne selitvene 
poti. 
 
Razsežnosti vpliva vetrnih elektrarn na ptice so različne glede na obdobje. V času gnezdenja 
in prezimovanja lahko vplivajo predvsem na lokalne gnezdeče ali prezimujoče populacije. Pri 
vrstah z velikim arealom se vpliv lahko razširi na regionalni, v primeru majhnih držav pa tudi 
na nacionalni nivo. Pojem »vpliva na lokalnem ali internacionalnem nivoju«, je pri selivcih 
nekoliko dvoumen! Vpliv v času selitev je internacionalen, v kolikor se lokacija vetrne 
elektrarne nahaja na frekventni selitveni poti. V sami velikosti vpliva je precejšnja razlika 
med jesensko in spomladansko selitvijo. Medtem ko jeseni velik del selitvene populacije 
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predstavljajo mladi osebki (izvaljeni tistega leta), ki imajo nizko reprodukcijsko vrednost, 
imajo spomladanski preletniki na poti do gnezdišč precej večjo reprodukcijsko vrednost 
(Begon in sod., 1996). Skladen z višino reprodukcijske vrednosti je tudi potencialen vpliv 
vetrnih elektrarn na ptičje populacije. V kolikor so vplivom izpostavljene pretežno ptice z 
nizko naravovarstveno vrednostjo, tudi relativno visoka smrtnost ne pomeni nujno tudi 
nedopustnega vpliva (Hunt, 2002). 
 

1.5.1.2.2 Vidik ogroženosti vrste 
 
Vsaka vrsta in vsak osebek v naravi ima svoj pomen, velika razlika med posameznimi vrstami 
je v tem, kako zahtevna je nadomestitev izgube posameznih osebkov po naravni poti. Vrste, 
ki so redke in ogrožene težje obnovijo svoje populacije kot pogoste in neogrožene vrste, zato 
imajo pri presoji vplivov višji rang. Najpomembnejša mednarodna pravna akta, ki okvirno, a 
za države zavezujoče določata stopnjo redkosti in ogroženosti ptic sta Natura 2000 in 
Dodatek I ptičje direktive, ki določa vrste, ki jih je potrebno varovati tudi izven območij 
Natura 2000. Pomembne pri presoji so lahko tudi vrste, zaradi katerih so bila opredeljena 
območja IBA, vrste, ki so na klasifikacijskih listah sistema SPEC (Species of European 
Conservation Concern; Tucker in sod. 1994) in vrste iz seznamov Bernske, Bonske in 
Ramsarske konvencije. Oba pravna akta in IBA območje sta že upoštevana v točkah 1.1 in 1.2 
tega dokumenta. 
 
Najpomembnejši nacionalni pravni akt, ki okvirno določa stopnjo redkosti in ogroženosti ptic, 
je Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.  
 
Pri presoji so pomembne tudi vrste, ki niso na nobenem seznamu, a imajo na obravnavanem 
območju v mednarodnem ali nacionalnem merilu nadpovprečno gostoto. Parameter ne 
izkazuje stopnje redkosti ali ogroženosti, pomemben pa je, ker izkazuje ugodne življenjske 
pogoje, ki so porok, da te vrste v prihodnosti ne bodo prišle na katerega od seznamov.  
 

1.5.1.2.3 Vidik telesne velikosti 
 
Nekatere ptice so zaradi populacijskih dejavnikov na vplive vetrnih elektrarn bolj občutljive 
kot druge, ker se njihove populacije obnavljajo le počasi. Telesna velikost nam poda okvirno 
oceno hitrosti populacijske obnove (Begon in sod. 1996). Življenjska strategija velikih ptic je: 
gnezdenje v nizkih gostotah, majhna legla, pozna spolna zrelost, ipd.. Obnavljanje populacije 
je pri velikih vrstah zato počasnejše kot pri malih. 
 
PRIMER: Med pticami pevkami praktično vsi mladiči spolno dozorijo že v naslednjem letu, 
mladiči kanje (Buteo buteo) ali sive čaplje (Ardea cinerea) s telesno težo med 1 in 2 kg 
spolno dozorijo v drugem letu, mladiči planinskega orla (Aquily chrisaetos) ali bele štorklje 
(Ciconia ciconia) s telesno težo med 3 in 4 kg pa v tretjem do petem letu. Gnezditvene 
gostote pri pevkah npr. segajo tudi na velikih površinah do nekaj 10 parov na kvadratni 
kilometer, vsako leto te ptice speljejo tudi po več kot 10 mladičev. Pri pticah s telesno težo 
nekaj kilogramov, razen pri izrazitih kolonijskih gnezdilkah, gostoto gnezdečih parov 
označujemo na 10 ali celo 100 kvadratnih kilometrov, iz gnezda pogosto speljejo le enega ali 
dva mladiča na leto (Snow in Perrins, 1998). 
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1.5.1.2.4 Vidik številčnosti in časa zadrževanja 
 
Vidik je pomemben zaradi ocene dejanske ogroženosti vrste na območju. Število trkov z 
vetrnico je dejavnik, ki je odvisen od indeksa »bližnje srečanje z vrsto«. Indeks podaja oceno 
potencialnih možnosti trka vrste z vetrnico v določenem časovnem obdobju. Odvisen je od 
časa zadrževanja ptice (enkraten ali ponavljajoč dogodek) in od števila osebkov v okolici 
vetrnice (en ali več osebkov). 
 
PRIMER upoštevanja številčnosti in časa zadrževanja ptic: V Španski pokrajini Navarra so 
imeli do leta 2004 okoli 1000 vetrnic. V obdobju od leta 2000 do 2004 so vetrnice vsako leto 
pobile okoli 25 beloglavih jastrebov (Gyps fulvus). Statistično gledano je smrt povzročila 
vsaka 40. vetrnica v vrsti. Cenzus je pokazal, da je v letu 2004 v pokrajini gnezdilo okoli 
2500 parov te vrste. To pomeni, da se je na območju zadrževalo vsaj 5000 gnezdečih, odraslih 
osebkov in neznano število negnezdečih osebkov ter prvoletnih mladičev. Ocenjujemo, da je 
bilo v območju prisotnih najmanj 6000 osebkov.  
 
Predpostavimo postavitev 40 vetrnic nekje na območju Z Slovenije. Statistično gledano, bi ob 
enako veliki populaciji jastrebov kot v Španiji (zaradi manjšega števila vetrnic in s tem 
manjšega indeksa »bližnje srečanje z vrsto«) pričakovali eno smrtno žrtev letno. Ob nadaljnji 
predpostavki, da Slovenijo preleti le 10 osebkov letno, je statistična verjetnost, da bodo 
vetrnice pobile enega jastreba vsakih 600 let, ob predpostavki, da jih preleti 100 pa enega 
vsakih 60 let. Če upoštevamo pri tem še vidik časa zadrževanja, je verjetnost trka lahko še 
manjša. Jastrebi v Navarri gnezdijo, torej so v bližini vetrnic prek celega leta. V Sloveniji 
jastrebi območje le preletijo na svoji poti v Alpe enkrat letno. 
 

1.5.1.2.5 Vidik narave vpliva 
 
Vpliv vetrnih elektrarn na ptice je posreden in neposreden (tabela 6) (BirdLife, 2003): 
 
Fizična ovira. Vpliv na ptice je posreden. Zaradi ovir, ki jih vetrnice predstavljajo v prostoru, 
se ptice območju izognejo. Vpliv je mogoč v času gnezdenja, prezimovanja 
(na prehranjevališčih) in deloma tudi v času selitev. Če stoji vetrna elektrarna v bližini 
tradicionalnih gnezdišč, se zaradi vpliva zmanjša gnezditveni uspeh. Če stoji vetrna elektrarna 
v bližini tradicionalnih prehranjevališč, lahko zaradi vpliva pride do podhranjenosti in smrti 
ptic. Če stoji vetrna elektrarna na selitveni poti, ptice zaradi izogibanja oviram podaljšajo 
preletno pot. 
 
Smrtnost zaradi naleta v rotor ali v nosilni steber vetrnice. Vpliv je neposreden. Populacija se 
zmanjša neposredno zaradi smrtnosti. 
 
Zmanjšana kvaliteta habitata. Vpliv na ptice je posreden. Zaradi poslabšanih razmer v okolici 
vetrnih turbin, ptice dobijo manj hrane, najdejo manj zatočišč, manj primernih gnezdišč ipd. 
Zaradi vseh naštetih dejavnikov imajo manjši gnezditveni uspeh, kar lahko privede do 
zmanjšanja populacije. Vpliv je viden predvsem v času gnezdenja in prezimovanja. 
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Tabela 6: Strokovnjaki BirdLife International, so pregledali prek 100 poročil o vplivih vetrnic 
na ptice in rezultate o tipu potencialnega vpliva (+) na različne skupine ptic podali v tabeli 
(BirdLife, 2003) 

skupina  Ovira Trk Izguba habitata 
slapniki (Gaviidae) + +  
ponirki (Podicipedidae) +   
kormorani (Phalacrocoracidae)   + 
čaplje in štorklje (Ciconiiformes)  +  
labodi in gosi (Anserini) + +  
race (Anatinae) + + + 
ujede (Accipitridae) + +  
pobrežniki (Charadriiformes) +   
čigre (Sternidae)  +  
sove (Strigiformes)  +  
kure (Tetraonidae) + + + 
žerjavi (Gruidae) + + + 
pevci (Passeriformes)  +  

 

1.5.1.2.6 Preverjanje potencialnih lokaciji VE glede na ptice na podlagi obstoječih podatkov 
 
Med vsemi organizmi so ptice v Sloveniji še najbolj raziskane. Objavljena sta bila 
gnezditveni (Geister, 1995) in zimski ornitološki atlas (Sovinc, 1994), oba prikazujeta 
kvantitativno razporeditev ptic v Sloveniji. V revijah kot so npr. Acrocephalus, Annales, 
Biološki vestnik, Falco, Scopolia, Varstvo narave, je bilo do leta 2004 objavljeno prek 15.000 
podatkov o prisotnosti posameznih vrst ptic z navedbo kraja in (večinoma) datuma 
opazovanja. Nekaj okvirnih podatkov o razširjenosti je objavljeno tudi v knjigah, kot npr. 
Mednarodno pomembna območja za ptice (Polak, 2000). Večina obstoječih, objavljenih 
podatkov se nanaša na obdobje prezimovanja in gnezdenja. S stališča preleta so obdelane le 
redke lokacije in še te običajno samo za vodne ptice.  
 
Z obstoječimi podatki je mogoče izluščiti nekatera območja, ki so z vidika ptic manj primerna 
za postavitev vetrnih elektrarn, za nekatere je mogoče podati preliminarno oceno primernosti. 
Za območja, kjer je bilo zbranih le malo podatkov (male pika na slikah 3, 4, 5) ni možno 
podati niti okvirne ocene o primernosti območja za postavitev vetrne elektrarne z vidika ptic. 
V nobenem primeru pa z obstoječimi podatki ni mogoče podati končne ocene o primernosti 
lokacije za postavitev vetrne elektrarne.  
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Slika 3: Podatki o številu vrst odkritih v posameznem 10 x 10 km kvadratu v času gnezdenja. 
Majhna pika do 50 vrst, srednja pika do 80 opazovanj, velika pika nad 80 opazovanj. Slika 
temelji na prek 50.000 opazovanjih vrsta/lokacija (povzeto po Geister, 1995). 

 

 
Slika 4: Podatki o številu vrst odkritih v posameznem 10 x 10 km kvadratu pozimi. Majhna pika 
do 40 vrst, srednja pika do 70 opazovanj, velika pika nad 70 opazovanj. Slika temelji na prek 
50.000 opazovanjih vrsta/lokacija (povzeto po Sovinc, 1994). 
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Slika 5: Podatki o pticah objavljeni v slovenskih periodičnih revijah. En podatek predstavlja 
navedbo vrste in kraja opazovanja (večina podatkov je opremljena tudi z datumom 
opazovanja). Majhna pika do 10 opazovanj, srednja pika do 100 opazovanj, velika pika nad 100 
opazovanj. Vseh podatkov je 12.534. 

 
 

1.5.1.2.7 Potencialne raziskave o vplivu VE na ptice 
- Priporočila za raziskave vpliva vetrnih elektrarn na ptice so večinoma povzeta in razširjena 
po delu BirdLife International (2003). 
- Natančen načrt in čas raziskave sta odvisna od predvidene lokacije, od že obstoječega 
znanja in občutljivosti območja.  
- Raziskave morajo biti narejene po sistemu, ki ga v tujih državah imenujejo (BACI – Before-
After-Control-Impact).  
- Vse potencialne lokacije morajo biti raziskane z enako količino vloženega dela. 
- Raziskava mora biti narejena v ugodnih vremenskih razmerah, ob različnih temperaturah 
zraka in različnih močeh vetra, saj oba dejavnika do določene mere vlivata na rezultate (Janss, 
2000). 
- Raziskava mora proučiti vplive vetrnih elektrarn iz vseh vidikov in na vse skupine ptic. 
- Raziskava mora proučiti tudi vpliv vse ostale infrastrukture na ptice (daljnovodi, ceste,…) 
- Ornitološka raziskava, ki bi ugotavljala primernost lokacije za postavitev vetrne elektrarne 
mora potekati najmanj eno leto.  
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Gnezdenje 
Popis gnezdilcev mora biti kvanti- in kvalitativen v pasu najmanj 500 m na obeh straneh trase 
elektrarne. V eni sezoni se popisuje najmanj trikrat, z razmaki med posameznimi popisi vsaj 
14 dni. Pogoste ptice se popiše po metodi transekta, točke ali kartiranja, odvisno od terenskih 
pogojev. Ostale vrste se le evidentira in poda ocena o številu gnezdečih parov. Za redke in 
ogrožene vrste se kartira verjetna gnezdišča. Za vrste z velikim radijem aktivnosti (ujede, 
nekatere vrste močvirnikov) je potrebno pridobiti podatke o vseh znanih lokacijah gnezdišč v 
oddaljenosti do najmanj 1000 m na obeh straneh trase elektrarne – območje mora biti v celoti 
pregledano tudi na terenu. Potrebno je zbrati tudi podatke o prehranjevališčih in o preletnih 
poteh na relaciji gnezdo-prehranjevališče. 
 
Prezimovanje 
V času prezimovanja je potrebno popisati vse ptice pevke semi-kvantitativno na isti površini 
kot v času gnezdenja najmanj trikrat v obdobju november-februar, z razmiki med 
posameznimi popisi najmanj 21 dni. Za telesno večje nepevke je potrebno podati tudi oceno 
velikosti populacije, ki se na območju zadržuje in oceno konstantnosti zadrževanja. V kolikor 
poteka trasa potencialne vetrne elektrarne bližje kot 1000 m od večje stoječe ali počasi tekoče 
vode, je potrebno na vodi najmanj trikrat v obdobju november-februar kvantitativno popisati 
vse vodne ptice. Posamezni popisi morajo biti razmaknjeni vsaj 21 dni, popisi se izvajajo, ko 
je vsaj 1/4 vodne površine nezaledenele. 
 
Preleti ptic 
- V primeru večjih zimskih koncentracij ptic na vodni površini v bližini predlagane trase 
vetrne elektrarne je potrebno ovrednotiti morebitne dnevne migracije vodnih ptic – poročilo 
mora vsebovati glavne smeri preletov in oceno števila dnevnih migracij posameznih vrst. 
 
- V primeru, da se lokacija predvidena za postavitev vetrne elektrarne nahaja v isti 
geomorfološki enoti (dolina ali kotlina vključno z robom) kot večja stoječa ali počasi tekoča 
voda, ali večja travniška površina, je potrebno ovrednotiti preletni potencial vodnih ptic in 
pobrežnikov. Preletnike se popisuje v obdobju od marca do maja. 
 
- Od 33 vrst ujed ugotovljenih za Slovenijo (Božič, 2001) je za 10 vrst potrebno ugotoviti, ali 
prek območja poteka selitvena pot in kakšna je jakost potencialnega preleta. Vrste so: sršenar 
(Pernis apivorus), škrjančar (Faclo subbuteo), rdečenoga postovka (Falco vespertinus), 
ribji orel (Pandion haliaetus), kanja (Buteo buteo), rjavi lunj (Cyrcus aeruginosus), 
močvirski lunj (Circus pygargus), kačar (Circaetus gallicus), beloglavi jastreb (Gyps 
fulvus), rjavi škarnik (Milvus milvus), črni škarnik (Milvus migrans)  (krepko natisnjene so 
vrste za katere v Sloveniji obstojajo podatki o obdobjih povečane selitve). Ugotavljanje 
preletnih poti poteka v obdobju april-maj in v obdobju avgust-september.  
 
Glede na lokacijo predvidene vetrnice se izdela smiseln protokol časa, načina in kraja 
opazovanja (npr. v vzhodni Sloveniji ni potrebno raziskovati selitvenih poti beloglavega 
jastreba in kačarja). Pri vseh popisih je potrebno ovrednotiti razlike v jakosti preletov po 
posameznih odsekih. Za ugotavljanje jakosti preleta ptic pevk v Sloveniji trenutno ni realnih 
možnosti. Glede na rezultate popisov in splošne abiotske pogoje v posameznem letu lahko 
izvajalec predlaga še dodatne popise. 
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1.5.2 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika velikih zveri in drugih velikih sesalcev 
 
Med velike zveri v tem kontekstu prištevamo: rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis 
lupus), risa (Lynx lynx) in divjo mačko (Felis silvestris), med velike sesalce pa jelenjad 
(Cervus elephus), divjega prašiča (Sus scrofa), srnjad (Capreolus capreolus) in gamsa 
(Rupicapra rupicapra). Vse naštete vrste velikih zveri so zavarovane z Uredbo o zavarovanih 
prosto živečih živalskih vrstah in obenem po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst v rdeči seznam spadajo med ogrožene oz. prizadete vrste.  
 
Volk (Canis lupus). V začetku 20. stoletja je bil volk v Sloveniji zelo redek, tik pred 
izumrtjem. Po zavarovanju se njegova številčnost počasi povečuje, trenutno je njegova 
številčnost med 50 in 100 osebki. Vezan je predvsem na gozdove dinarskega krasa. Osrednje 
območje Snežniške planote mu skupaj s predelom Gorskega kotarja ponuja ustrezne 
življenjske razmere in je zato eno od jeder njegove dinarske populacije. Volk je uvrščen med 
prizadete vrste na rdečem seznamu ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji ter na dodatka II in IV  
Direktive o habitatih (kot prioritetna vrsta). Volk sodi med strogo zavarovane živali tudi na 
podlagi Bernske konvencije.  
 
Rjavi medved (Ursus arctos) je bil proti koncu 19. stoletja na današnjem slovenskem ozemlju 
redek, po drugi svetovni vojni pa se je zaradi ustreznega gospodarjenja njegova številčnost 
okrepila. Trenutno je številčnost v Sloveniji najverjetneje med 300 in 600 osebki. Uvrščen je 
med ranljive vrste na rdečem seznamu ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji in na dodatek II in 
IV k direktivi o habitatih (kot prioritetna vrsta) in tudi med strogo zavarovane živali z 
Bernsko konvencijo.   
 
Ris (Lynx lynx) je bil v Sloveniji povsem iztrebljen v začetku 20 st. in nato leta 1973 ponovno 
naseljen v kočevskih gozdovih. Od tu se je razširil na celotno območje slovenskega 
dinarskega krasa ter proti jugu do Bosne in Hercegovine. Danes jih v Sloveniji živi med 30 in 
50. Uvrščen je med ranljive vrste na rdečem seznamu ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji ter 
na dodatek II in IV k direktivi o habitatih in med zavarovane živali z Bernsko konvencijo. 
Primerni življenjski prostor za risa v Sloveniji in predvideni razmnoževalni habitat sta 
prikazana na slikah 6 in 7. 
 
Divja mačka (Felis silvestris) je v Sloveniji pogosta v submediteranskem in dinarskem krasu.  
Uvrščena je med redke vrste na rdečem seznamu ogroženih vrst sesalcev in na dodatek II 
Bernske konvencije. Za svoj življenjski prostor izbira jugozahodna toplejša območja 
Slovenije, ki so odmaknjena od človeških bivališč. Z naravovarstvenega vidika so zaradi 
potencialnega križanja z domačo mačko še posebej pomembna populacijska jedra v gozdnih 
strnjenih kompleksih. 
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Slika 6: Primerni prostor za risa v Sloveniji. Pomembna je mednarodna pomembnost treh 
osnovnih habitatnih krp v Sloveniji, dinarske, Julijskih Alp in krpe Kamniško-Savinjskih Alp s 
Karavankami (vir Kos s sod. 2004). 

 
Slika 7: Predvideni razmnoževalni teritoriji risa v Sloveniji (zelene elipse). Skrajno zahodna 
teritorija (modri elipsi) sta samo občasno zasedena s samicama risa, saj je na tem območju 
konflikt z ljudmi velik.  
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Tabela 7:  Zaščitene vrste velikih sesalcev (kopenskih) v Sloveniji 

Vrsta Slovensko ime RS-SLO BERN EU koda 

Ursus arctos rjavi medved E +/Ap. II 1354* 
Canis lupus volk E +/Ap. II 1352* 
Lynx lynx ris Ex/E +/Ap. III 1361 
Felis silvestris divja mačka V +/Ap. II  
Cervus elaphus navadni jelen  +/Ap. III  
Capreolus capreolus srna  +/Ap. III  
Rupicapra rupicapra gams  +/Ap. III  
Capra ibex alpski kozorog  +/Ap. III  
Ovis ammon muflon  +/Ap. III  
 
Legenda k tabeli 7: 
• RS-SLO – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam   

Ex……izumrla vrsta 
Ex?……domnevno izumrla vrsta 
E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
R……..redka vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti 
O1……vrste, ki so zavarovane z Uredbo in niso več ogrožene, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti 
I………neopredeljena vrsta 
K……..premalo znana vrsta 

• BERN – vrste zavarovane po Bernski kovenciji (Ap. II = strogo zaščitene vrste, Ap. III = zaščitene vrste) 
• EU koda – enotna koda za vsako vrsto in habitatni tip v Seznamu rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji s Priloge II 

Direktive o habitatih, vrste označene z * so prednostne vrste. 
 

1.5.2.1 Vrednotenje  

Vrednotenje lokacije z vidika vpliva na velike zveri in druge velike sesalce se izvede po 
naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Lokacija VE leži v antropogenem okolju. 
negativni vpliv je neznaten (1) – Lokacija VE ne leži na območju velikih zveri ali 

drugih velikih sesalcev. 
negativni vpliv je zmeren (2) –

  
Lokacija VE ne leži na pomembnem območju za 
velike zveri, lahko pa postavitev VE vpliva na druge 
velike sesalce.   

negativni vpliv je velik (3) – Lokacija VE se nahaja na pomembnem območju za 
velike zveri in velike sesalce. Postavitev VE ne bi 
bistveno vplivala na številčnost oz. ogrozila obstanek 
vrste v slovenskem ali evropskem merilu 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Lokacija VE se nahaja na pomembnem območju 
velikih zveri in drugih velikih sesalcev. Postavitev VE 
bi bistveno vplivala na številčnost ene ali več 
ogroženih vrst oz. bi ogrozila obstanek določene vrste 
v slovenskem ali evropskem merilu. 
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1.5.2.2 Razlaga vrednotenja  

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
 

1.5.2.2.1 Vpliv na številčnost osebkov 
Postavitev VE v naravno okolje je poseg, ki bi lahko imel večji vpliv na velike sesalce. 
Gradnja in tudi kasneje vzdrževanje elektrarne bi trajno vplivala na nekatere lastnosti 
bivališča. Najbolj opazen bi bil verjetno vpliv na jelenjad, volka, risa, divjega prašiča, ki se 
človeka oz. njegovih gradbenih posegov bolj izogibljejo. Gradbišče in transport bi zanje 
predstavljala fizično oviro za prehajanje. Številčnost velikih sesalcev je tudi odločilna za 
prehrambno osnovo velikih zveri in je s tem eden izmed ključnih dejavnikov njihovega 
obstoja. 
 

1.5.2.2.2 Hrup 
Prosto živeče živali hrupa niso vajene. Hrup iz gradbišča in ob delovanju vetrnice bi lahko 
moteče vplival predvsem na divje živali.  Bolj plašna divjad, med katero spadajo volk, ris, 
jelenjad in divji prašič se viru hrupa verjetno ne bi približala. Zaradi večje ravni hrupa v 
naravnem okolju, bi bile lahko prekinjene nekatere funkcionalne povezave med osrednjimi 
gozdnimi predeli in prehranjevalnimi ali sezonskimi bivalnimi območji živali.  
 

1.5.2.2.3 Fragmentacija naravnega okolja 
Fragmentacija naravnega okolja je negativni in neizbežni pojav pri urbanizaciji, saj ima 
negativne vplive tako na posamezne populacije kakor tudi na življenjsko združbo kot tako. 
Življenjski prostor je zaradi tega strukturiran, zaradi česar se bivališča posameznih vrst v 
neprimernem okolju (matriksu) pojavljajo kot ustrezne krpe (habitatne krpe). Posledica 
fragmentacije okolja je, da se vrsta na določenem območju pojavlja s posameznimi 
subpopulacijami. Te lahko preko matriksa komunicirajo in tvorijo t.i. metapopulacijo, ki ima 
številne svojstvene biološke zakonitosti. Vpliv fragmentacije okolja in ustvarjanje 
metapopulacij je najbolj opazen pri sesalcih, posebno pri velikih zvereh. Te predstavljajo 
krovne vrste, ki za svoje preživetje potrebujejo velika območja. Velike zveri so ključne vrste, 
ki s svojo dejavnostjo večajo kakovost celotnega ekosistema. Ohranjanje velikih zveri zato 
predstavlja osrednji del posegov za ohranjanje nacionalne biodiverzitete.  
Kot že omenjeno v poglavju 1.2.2 v Sloveniji ločimo ločimo tri osnovna območja pojavljanja 
velikih zveri (osrednje, robno in prehodno):  
 
1. Osrednje območje predstavlja bivalni prostor za velike sesalce, ki jih urbanizacija z 
degradacijo okolja še najbolj prizadene. Tovrstna območja so bila v pretežnem delu Evrope že 
degradirana. V združevanju evropskega prostora v gospodarsko in siceršnjo integriteto so 
tako ta območja tudi v Sloveniji dobila poseben pomen. V okviru evropskih strokovnih 
institucij (Large Carnivore Initiative for Europe, Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats) se realizira restavriranje poselitve Evrope z ogroženimi 
vrstami zveri. Degradacija gozdnega prostora osrednjega območja habitata tako pomeni 
povečan pritisk na živali, kar dolgoročno zmanjšuje nosilno kapaciteto območja in povečuje 
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tveganje za izumrtje populacij. Kot bivališče teh in številnih drugih krovnih in karizmatičnih 
vrst ima varovanje tega območja vsesplošen evropski in posredno tudi svetovni pomen. 
 
2. Drugi del predstavlja t.i. robno območje.V tem delu je fragmentiranost velika, pojavljajo pa 
se posamezne večje krpe gozdnate krajine, v katerih so pogosto prisotna reproduktivna jedra 
populacij velikih zveri. 
 
3. Tretji del predstavljajo območja, prepoznavna kot prehodna območja (koridorji), kjer so 
gozdne krpe med seboj bolj ali manj povezane in omogočajo postopno kolonizacijo širšega 
alpskega prostora. Za delovanje območja kot koridorja za gozdne vrste (velike zveri, drugi 
veliki sesalci ter številni nevretenčarji) je pomen posameznih krp različen.  
 
V prilogi 10 sta na karti predstavljeni osrednje ter robno območje velikih zveri in njihovi 
koridorji. 
 
Za nekatere druge velike sesalce veljajo podobna izhodišča kot za velike zveri. Medtem ko so 
srnjad (Capreolus capreolus) in gamsi (Rupicapra rupicapra) razmeroma pogosti in manj 
konfliktni pa sta jelenjad (Cervus elephus) in divji prašič (Sus scrofa) s stališča človeka 
problematični vrsti. Pojavljanje jelenjadi in divjih prašičev v kulturni krajini je nezaželeno, 
saj se s prehajanjem in zadrževanjem izjemno poveča škoda na kmetijskih površinah. 
Omenjeni dve vrsti sta tudi zaradi stalnega preganjanja zelo plahi in se zato zadržujeta v 
velikih gozdnih kompleksih. Drobljenje takih kompleksov zmanjšuje njihovo nosilno 
kapaciteto, še posebej pa tolerančno nosilno kapaciteto, ki jo določa lokalna družba. Obenem 
imata obe vrsti izražene sezonske premike, ki so povezani z razmnoževanjem in 
prehranjevanjem in z izbiro ugodnejših klimatskih razmer v danem obdobju. Tovrstna 
začasna habitatna območja so pomembna, ker vplivajo na populacijo in njeno okolje. Tako s 
prehodom jelenjadi na zimovališča pride do ugodnejšega prezimovanja in pomembne 
razbremenitve stalnega prostora, kar se kaže v boljšem obnavljanju vegetacije.   
 
Jelenjad in divji prašič imajo razmeroma velike površinske zahteve in se zato pojavljajo v 
ločenih skupinah, znotraj katerih pa prihaja tudi do parjenja v sorodstvu. Obstoj habitatne 
povezave med večjimi habitatnimi območji je tako dolgoročno eden izmed bistvenih pogojev 
za ohranjanje njihove genetske heterogenosti in s tem viabilnosti populacij.  
 
Potencialne raziskave o vplivu VE na velike zveri in druge velike sesalce 
Za navedene vrste zveri in drugih velikih sesalcev obstaja razmeroma dober monitoring 
pojavljanja, ki ga izvajata Zavod za gozdove Slovenije ter lovska organizacija.  
 
Ob posegih v prostor je potrebno poseg vrednotiti predvsem iz vidika: 

- vpliva na velikost in kakovost habitatne krpe in s tem povezanih posledic na 
številčnost in razporeditev osebkov 

- vpliva zmanjšanja njihove številčnosti na prehransko osnovo velikih zveri 
- vpliv na prehodnost med posameznimi lokalnimi skupinami in s tem povezanim 

vplivom na parjenje v sorodstvu 
- ohranjanje posameznih sezonskih mikrohabitatov  
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1.5.3 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika netopirjev 

1.5.3.1 Vrednotenje 

Vrednotenje lokacije z vidika vpliva na netopirje se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Območje ne predstavlja življenjskega prostora 

netopirjev.  
negativni vpliv je neznaten (1) – Območje predstavlja življenjski prostor vrst netopirjev 

iz rdečega seznama, ki so zunaj nevarnosti (O, O1), 
neopredeljenih (I) ali premalo znanih vrst (K).  

negativni vpliv je zmeren (2) –
  

Območje predstavlja prehranjevalni habitat netopirjev 
iz rdečega seznama, ki so zunaj nevarnosti (O, O1), 
neopredeljenih (I) ali premalo znanih (K) in v manjši 
meri tudi ogroženih vrst (Ex?, E, V, R).  

negativni vpliv je velik (3) – Območje predstavlja življenjski prostor ogroženih vrst 
netopirjev iz rdečega seznama (domnevno izumrle 
(Ex?), prizadete (E), ranljive (V) in redke vrste (R)).  

negativni vpliv je zelo velik (4) – Območje je uvrščeno v pSCI zaradi ogroženih vrst 
netopirjev. Postavitev VE bi pomembno vplivala na 
ugodno stanje zavarovane vrste, vrsta lahko zaradi 
posega izumre. 

 

1.5.3.2 Razlaga vrednotenja 

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
 
Z vidika načrtovanih posegov pri VE gre med malimi sesalci izpostaviti netopirje, ki so v 
Evropi ogrožena živalska skupina. Prehranjujejo se z žuželkami in imajo zelo aktivno 
presnovo in posebne zahteve do specifičnih mikrohabitatov, kar je vse razlog za drastično 
zmanjševanje številčnosti posameznih populacij. Območja s pestro in številčno žuželčjo 
favno, brez osvetljenih mest, s številnimi naravnimi jamami in tudi drevesnimi dupli 
predstavljajo ugodno okolje za različne vrste netopirjev, med katerimi so vse na seznamih 
strogo zaščitenih ali zaščitenih vrst z Bernsko konvencijo in Direktivo o habitatih (priloga II 
in IV) ter ogroženih vrst iz Rdečega seznama (tabela 8). 
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Tabela 8:  Zaščitene vrste netopirjev v Sloveniji 

Vrsta Slovensko ime RS – SLO BERN EU koda 

Barbastella barbastellus širokouhi netopir V +/Ap. II 1308 
Eptesicus serotinus pozni netopir O1 +/Ap. II  
Miniopterus schreibersii dolgokrili netopir E +/Ap. II 1310 
Myotis myotis navadni netopis E +/Ap. II  
Myotis blythii ostrouhi netopir E +/Ap. II 1307 
Myotis brandtii Brandtov netopir R +/Ap. II  
Myotis capaccinii dolgonogi netopir E +/Ap. II 1316 
Myotis daubentonii obvodni netopir O1 +/Ap. II  
Myotis emarginatus vejicati netopir V +/Ap. II 1321 
Myotis bechsteinii veliki navadni netopir E +/Ap. II 1323 
Myotis myotis navadni netopir E +/Ap. II 1324 
Myotis nattereri resasti netopir V +/Ap. II  
Myotis mystacinus brkati netopir O1 +/Ap. II  
Nyctalus lasiopterus veliki mračnik K +/Ap. II  
Nyctalus leisleri gozdni mračnik V +/Ap. II  
Nyctalus noctula navadni mračnik O1 +/Ap. II  
Pipistrellus kuhlii belorobi netopir O1 +/Ap. II  
Pipistrellus nathusii Nathusijev netopir V +/Ap. II  
Pipistrellus pipisrellus mali netopir O1 +/Ap. III  
Pipistrellus pygmaeus drobni netopir K +/Ap. II  
Pipistrellus savii Savijev netopir O1 +/Ap. II  
Pipistrellus auritus rjavi uhati netopir V +/Ap. II  
Plecotus austriacus sivi uhati netopir V +/Ap. II  
Rhinolophus blasii Blasijev podkovnjak Ex +/Ap. II 1306 
Rhinolophus euryale južni podkovnjak E +/Ap. II 1305 
Rhinolophus ferrumequinum veliki podkovnjak E +/Ap. II 1304 
Rhinolophus hipposideros mali podkovnjak E +/Ap. II 1303 
Vespertilio murinus ponočni ali dvobarvni netopir V +/Ap. II  
 
Legenda k tabeli 8: 
• RS – SLO - vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam   

Ex……izumrla vrsta 
Ex?……domnevno izumrla vrsta 
E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
R……..redka vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti 
O1……vrste, ki so zavarovane in niso več ogrožene, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti 
I………neopredeljena vrsta 
K……..premalo znana vrsta 

• BERN – vrste zavarovane po Bernski konvenciji (Ap. II = strogo zaščitene vrste, Ap. III =  zaščitene vrste) 
• EU koda – enotna koda za vsako vrsto in habitatni tip v Seznamu rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji s Priloge II 

Direktive o habitatih. 
 
 
V primeru, da območje predstavlja pomemben prehranjevalni in gnezditveni habitat strogo 
zavarovanih vrst netopirjev, lahko predvidevamo, da bo imelo delovanja vetrnic negativen 
vpliv, saj bi ob preletih in prehranjevanju netopirjev lahko prihajalo do usodnih trkov.  
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1.5.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika nevretenčarjev 

1.5.4.1 Vrednotenje 

Vrednotenje lokacije z vidika vpliva na nevretenčarje se izvede po naslednji lestvici: 
negativnega vpliva ni (0) – Postavitev VE ne bo vplivala na vrste iz skupine 

nevretenčarjev.  
negativni vpliv je neznaten (1) – Postavitev VE bo vplivala na vrste iz skupine 

nevretenčarjev, a bo vpliv minimalen. 
negativni vpliv je zmeren (2) – Območje predstavlja življenjski prostor manjšega 

števila ogroženih vrst nevretenčarjev. Zaradi 
posega bodo vrste malo prizadete. 

negativni vpliv je velik (3) – Območje predstavlja življenjski prostor ogroženih 
vrst nevretenčarjev. Zaradi posega bo ogrožen 
obstoj posamezne lokalne populacije ali se bo 
povečala verjetnost izumrtja cele populacije. 

negativni vpliv je zelo velik (4) – Območje je uvrščeno v pSCI zaradi ogroženih vrst 
nevretenčarjev ali predstavlja locus typicus 
posameznega taksona. Zaradi posega bo uničen 
habitat vrste, kar lahko posledično vodi v izumrtje 
ene ali več vrst ali njeno izginotje iz regije oz. 
ekosistema.   

 

1.5.4.2 Razlaga vrednotenja 

Pri izvedbi vrednotenja je potrebno upoštevati predvsem: 
• Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
• Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
 
Pojem nevretenčarji obsega številne živalske skupine z zelo velikim številom vrst (v Sloveniji 
več 10.000). Pri vrednotenju posega je potrebno posebej pazljivo obravnavati vrste z majhnim 
arealom, ki so pogosto endemi zelo majhnega geografskega območja. Poseben (tudi 
zgodovinski ter znanstveni) pomen ima locus typicus posameznega taksona. Pri teh taksonih 
gre za bistveno komponento varovanja svetovne dediščine oz. globalne biodiverzitete. Mnoge 
od teh vrst še nimajo specifične pravno-formalne zaščite. Varovane so z osnovnimi predpisi 
(npr. ZON, Bernska konvencija, Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v 
rdeči seznam itd.).  
 
Vplivi gradnje in delovanja vetrne elektrarne na nevretenčarske vrste bi bili v primeru posega 
praviloma majhni, saj so gostote teh vrst praviloma razmeroma velike, zato so zanje 
pomembne habitatne krpe že v velikosti nekaj arov. Iz raziskav pa vemo (Grgič in Kos, 2003, 
Čelik, 2003), da se posamezne (pogosto tudi endemne vrste majhnih območji ali zelo 
ogrožene vrste) pojavljajo le na zelo majhni površini. Z gradnjo VE bi prišlo mestoma do 
uničenja obstoječih habitatov nevretenčarskih vrst. Del teh habitatov bi bil trajno uničen, del 
pa bi se jih s postopno naravno in umetno sukcesijo obnovil. Za nekatere manj mobilne vrste 
bi poseg predstavljal manjšo fragmentacijo sedanjega bivališča. 
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Pri vrednotenju vpliva na nevretenčarje je potrebno upoštevati tudi zavarovane in ogrožene 
vrste iz Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ter iz Pravilnika o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam ob upoštevanju Seznama rastlinskih in 
živalskih vrst v Sloveniji s priloge II Direktive o habitatih, na podlagi katerega so deloma 
opredeljena tudi območja Natura 2000.  
 
Pri vrednotenju vpliva na nevretenčarsko favno je potrebno upoštevati, da je zaradi 
pomanjkljive podpore raziskavam favne v preteklosti in sedanjosti njeno pojavljanje 
razmeroma slabo poznano. Za kopenske ekosisteme lahko govorimo o zadovoljivem 
poznavanju, če je na neki lokaciji znanih vsaj 1000 (z vrstami skromni habitatni tipi) oziroma 
2000 vrst (bogatejši) iz ekološko in taksonomsko različnih skupin (polži – Gastropoda, 
deževniki – Lumbricidae, stonoge – Myriapoda, pajkovci – Arachnida, žuželke – Insecta.  
 

1.6 Zakonodaja 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 41/04) 
• Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Uradni list 

RS št. 72/98) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in 

živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija  (Uradni list RS, 
št. 55/99) 

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/95) 
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 96/04 - UPB) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 

(Uradni list RS, št. 102/03) 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 

110/04) 
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04) 
• Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic 
• Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21.maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 

živečih živalskih in rastlinskih vrst 
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1 OCENA PRIMERNOSTI PREDLAGANIH LOKACIJ ZA 
POSTAVITEV VETRNE ELEKTRARNE  

 
Naročnik nam je v analizo posredoval pet lokacij in sicer: 
 
– SZ del Goteniške gore 
– Uskovnica 
– Pohorje nad Oplotnico 
– SV del Orlice 
– greben severno od Črnivca proti Velikemu Rogatcu  
 
Lokacije smo ovrednotili v skladu z opisano metodologijo. Obstoječe stanje je ovrednoteno 
na osnovi zakonodaje in podatkov iz literature ter dostopnih podatkovnih baz. Ker je zimski 
čas neugoden za terensko delo, se bodo nekateri segmenti (habitatni tipi, flora in favna) 
vrednotili naknadno, predvidoma v spomladanskem obdobju.  

 
Vseh pet lokacije je geografsko predstavljenih na karti v prilogi 12.  
 
Za vsako posamezno lokacijo je izdelana tudi kartografska predstavitev širšega območja (v 
radiju ca 3 km od lokacije). 
 

1.1 SZ del Goteniške gore  

Glede na delitev Slovenije na naravnogeografske regije sodi območje Goteniške gore v 
Dinarski svet  in sicer v mezoregijo Velika gora, Stojna in Goteniška Gora. Regija se nahaja 
jugozahodno od Ribnice nad Glažutsko dolino.  
 
Območje se nahaja med 600 in 1000 m.n.v. Nad 1000 m segajo le redki vrhovi in posamezna 
slemena. Kot matična podlaga prevladuje apnenec, zato je območje kraškega značaja. Talni 
profil je plitev. Količina letnih padavin se giblje med 1500 in 1700 mm. Na območju 
prevladujejo gozdni habitatni tipi, s prevladujočo gozdno združbo Omphalodo-Fagetum (gozd 
bukve in pomladanske torilnice) in manjšimi otoki združb Neckero-Abietetum (gozd jelke in 
zaveščka) ter Ostryo-Fagetum (gozd bukve in črnega gabra) (Marinček in Čarni, 2000). 
Poseljenost je redka z raztresenimi naselji po uvalah in suhih dolinah.  
 
Lokacija je kartografsko predstavljena v prilogi 13. 
 

1.1.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot 

1.1.1.1 Območja Natura 2000 

Lokacija sodi v območje Natura 2000 Kočevsko – Kolpa (id. SI5000013) in potencialno 
območje Natura 2000 Kočevsko (id. SI3000263). Vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4). 
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Tabela 9: Opis območij Natura 2000 Kočevsko – Kolpa. 

Identifikacijska 
številka 

Ime Vrste ptic, za katere je SPA 
opredeljeno 

Varstveni cilji 

SI5000013 
 

Kočevsko 
– Kolpa 

belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), belorepec 
(Haliaeetus albicilla), belovrati muhar (Ficedula 
albicollis), črna žolna (Dryocopus martius), divji 
petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa 
bonasia), kačar (Circaetus gallicus), kačar 
(Circaetus gallicus), koconogi čuk (Aegolius 
funereus), kosec (Crex crex), kozača (Strix 
uralensis), mali muhar (Ficedula parva), mali orel 
(Hieraaetus pennatus), mali skovik 
(Glaucidium passerinum), pisana penica (Sylvia 
nisoria), pivka (Picus canus), planinski orel 
(Aquila chrysaetos), podhujka (Caprimulgus 
europaeus), rjavi srakoper (Lanius 
collurio), sokol selec (Falco peregrinus), srednji 
detel (Dendrocopos medius), srednji detel 
(Dendrocopos medius),sršenar (Pernis apivorus), 
triprsti detel (Picoides tridactylus), velika uharica 
(Bubo bubo), vijeglavka (Jynx torquilla), 
vodomec (Alcedo atthis) 

– ohranitev obstoječega 
obsega območja in obstoječih 
ekoloških značilnosti gozdov 
 
– zagotovitev miru okoli 
gnezdišč, zlasti na 
vznemirjanje občutljivih vrst 
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Tabela 10. Opis potencialnega območja Natura 2000 Kočevsko. 

Identifikacijska 
številka 

Ime  Habitatni tipi ali rastlinske oz. živalske vrste, zaradi katerih je območje 
opredeljeno 

SI3000263  Kočevsko Rastlinske in živalske vrste: 
zvezdogled (Gobio uranoscopus), mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros), človeška ribica (Proteus anguinus*), kapelj (Cottus gobio), 
upiravec (Zingel streber), nežica (Cobitis taenia), zlata nežica (Saba 
nejewiaaurata), pegunica (Chalcalburnus chalcoides), ozki vretenec (Vertigo 
angustior), pezdirk (Rhodeus sericeusamarus), širokouhi/mulasti netopir 
(Barbastella barbastellus), platnica (Rutilus pigus), sulec (Hucho 
hucho),potočni piškurji (Eudontomyzon spp.), navadni koščak 
(Austropotamobius torrentium*), bukov kozliček (Morimus funereus), rogač 
(Lucanus cervus), navadni škržek (Unio crassus), pohra (Barbus 
meridionalis),(Buxbaumia viridis), navadna obročnica (Adenophora liliifolia), 
drobni svitek (Anisus vorticulus), veliki studenčar (Cordulegaster heros), veliki 
frfotavček (Leptidea morsei), (Rhysodes sulcatus), drobnovratnik(Leptodirus 
hochenwarti), velika nežica (Cobitis elongata), veliki podkovnjak (Rhinolophus 
ferrumequinum), štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia), južni podkovnjak 
(Rhinolophus euryale), (Dicranum viride), navadni ris (Lynx lynx), vidra (Lutra 
lutra), rjavi medved (Ursus arctos*), volk (Canis lupus*), veliki navadninetopir 
(Myotis bechsteini), vejicati netopir (Myotis emarginatus), Scopolijev repnjak 
(Arabis scopoliana),keslerjev globoček (Gobio kessleri) 
 
Habitatni tipi: 
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (9110), Nižinski ekstenzivno gojeni travniki 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), Javorovi gozdovi (Tilio-
Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (9180*), Polnaravna suha travišča in 
grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča 
kukavičevk) (6210 (*)), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion)) (91K0), Jame, ki niso odprte za javnost (8310), Vodotoki v nižinskem 
in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in 
Callitricho-Batrachion (3260), Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 
(Erythronio-Carpinion) (91L0), Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
(mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)) (91E0*), Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo 
skalnih razpok (8210) 

 
Op.: Vrste in habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so prednostne(i). 
 

1.1.1.2  Ekološko pomembna območja  

Lokacija se nahaja znotraj EPO Kočevsko (id. 31100). 
Celotna lokacija je del EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id. 
80000). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 
 

1.1.1.3  Zavarovana območja 

V radiu treh kilometrov ni enot ali območij zavarovanih naravnih vrednot (povzeto po 
ARSO). Negativnega vpliva ni (0). 
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1.1.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih 
poti velikih zveri ter pomembnih območij za ptice  

 
Lokacija se nahaja v območju strnjenih gozdnih sestojev in osrednjem življenjskem prostoru 
velikih zveri. Vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4).  
 
Lokacija se nahaja na IBA območju. Vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4). 
 

1.1.2 Rezultat vrednotenja 
 
Negativni vpliv izgradnje VE na območju SZ dela Goteniške gore ocenjujemo kot zelo 
velik (4), poseg ni sprejemljiv. V skladu z metodologijo nadaljnja presoja primernosti 
lokacije ni potrebna. 
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1.2 Uskovnica  

 
Območje sodi po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije v Alpski svet in sicer v 
mezoregijo Julijske Alpe. Razprostrana planina Uskovnica je jugovzhodni del Pokljuške 
planote in se nahaja nad Gornjo Bohinjsko dolino, ki jo na vzhodni strani omejujejo gozdnata 
pobočja in vrhovi pokljuške planote proti Goreljku, na južni strani venec gora od Možica nad 
Soriško planino prek Črne prsti, Rodice, Šije, Vogla, Podrte gore do Mahavščka in Bogatina, 
na zahodu Fužinske planine nad dolino Voje z Vogarjem v ospredju in na severozahodu  
vrhovi nad Mišeljsko in Velsko dolino z Mišelj vrhom ter vrhovi od Zelnarice prek Kanjavca 
do Šmarjetne glave.   
 
Lokacija je kartografsko predstavljena v prilogi 14. 
 

1.2.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot. 

1.2.1.1  Območja Natura 2000 

 
Lokacija sodi v območje Natura 2000 Julijske Alpe – Triglav (id. SI5000019) in potencialno 
območje Natura 2000 Julijske Alpe (id. SI3000253). Vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4). 

 

Aquarius d.o.o. Ljubljana – november 2004 53



Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne elektrarne 

Tabela 11: Opis območja Natura 2000 Julijske Alpe – Triglav. 

Identifikacijska 
številka 

Ime Vrste ptic, za katere je posebno varstveno 
območje opredeljeno 

Varstveni cilji 

SI5000019 
 

Julijske Alpe belka (Lagopus mutus helveticus), beloglavi 
jastreb (Gyps fulvus), belohrbti detel 
(Dendrocopos leucotos), belovrati muhar 
(Ficedula albicollis), črna žolna (Dryocopus 
martius),divji petelin (Tetrao urogallus), 
gozdni jereb (Bonasa bonasia), hribski 
škrjanec (Lullula arborea),kačar (Circaetus 
gallicus), koconogi čuk (Aegolius funereus), 
kosec (Crex crex), kotorna (Alectoris graeca 
saxatilis), kozača (Strix uralensis), mali muhar 
(Ficedula parva),mali skovik (Glaucidium 
passerinum), pivka (Picus canus),planinska 
pevka (Prunella collaris), planinska vrana 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), planinski orel 
(Aquila chrysaetos), repaljščica (Saxicola 
rubetra), rjavi srakoper (Lanius collurio), 
ruševec (Tetrao tetrix tetrix), slegur (Monticola 
saxatilis), sokol selec (Falco peregrinus), 
sršenar (Pernis apivorus), triprsti detel 
(Picoides tridactylus), vodomec (Alcedo atthis)

- ohranitev obstoječega obsega 
in obstoječih ekosistemskih 
značilnosti gozdov, travišč in 
skalnih habitatov 
 
- zagotovitev miru okoli 
rastišč in gnezdišč, zlasti na 
vznemirjanje občutljivih vrst 
 
- zagotovitev čim bolj mirnih 
preletnih zračnih koridorjev, s 
čim manj objekti v zraku 
 

 
Tabela 12: Opis potencialnega območja Natura 2000 Julijske Alpe. 

Identifikacijska 
številka 

Ime  Habitatni tipi ali rastlinske oz. živalske vrste, zaradi katerih je območje 
opredeljeno 

SI3000253  Julijske Alpe Rastlinske in živalske vrste: 
kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa), Zoisova zvončica (Campanula 
zoysii), lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), alpska možina (Eryngium 
alpinum), Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii), štiriperesna marzilka 
(Marsilea quadrifolia), (Buxbaumia viridis), (Dicranum viride), (Mannia 
triandra), vidra (Lutra lutra), kapelj (Cottus gobio), soška postrv (Salmo 
marmoratus), potočni piškurji (Eudontomyzon spp.), puščavnik (Osmoderma 
eremita*) Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria) 
 
Habitatni tipi: 
Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 
steblikovjem (6430), Alpske in borealne resave (4060), Alpinska in subalpinska 
travišča na karbonatnih tleh (6170), Polnaravna suha travišča in grmiščne faze 
na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) 
(6210 (*)), Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) (6510), Gorski ekstenzivno gojeni travniki (6520), 
Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8210), Silikatna 
skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8220), Karbonatna melišča od 
montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) (8120), 
Zahodnosredozemska in termofilna melišča (8130), Apnenčasti podi (8240*), 
Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov (3220), (Sub-
mediteranski gozdovi črnega bora 9530*), Trde oligo-mezotrofne vode z 
bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) (3140) Jame, ki niso odprte za 
javnost (8310), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) 
(91K0), Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) (4070*), Alpske reke inlesnata vegetacija z vrbami in 
nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolžnjihovih bregov (3230) 

 
Op.: Vrste in habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so prednostne(i). 
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1.2.1.2  Ekološko pomembna območja 

Območje se nahaja znotraj EPO Julijske Alpe (id. 21100). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 

1.2.1.3 Zavarovana območja 

Lokacija se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka in sicer sodi v njegovo širše 
območje. Na območju veljajo prepovedi določene z Zakonom o Triglavskem narodnem parku 
(Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 – popr.), 42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001). Vpliv VE je 
ocenjen kot zelo velik (4). 
 

1.2.2 Rezultat vrednotenja 
 
Negativni vpliv izgradnje VE na območju Uskovnice ocenjujemo kot zelo velik (4), poseg 
ni sprejemljiv. V skladu z metodologijo nadaljnja presoja primernosti lokacije ni 
potrebna. 
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1.3     Del Pohorja nad naseljem Oplotnica 

Naravnogeografska regionalizacija Slovenije območje nad naseljem Oplotnica uvršča v 
Alpski svet in sicer v mezoregijo alpskih hribovij Strojna, Kozjak in Pohorje. Območje je del 
južnih pobočij Pohorja nad naseljem Oplotnica severozahodno od Slovenske Bistrice.  
 
Centralne Alpe se vlečejo med Celovško kotlino in Graškim nižavjem čez državno mejo. 
Pohorsko Podravje je edini del Centralnih Alp v Sloveniji, z izoblikovanim sredogorskim oz. 
hribovskim reliefom. Pohorje gradijo silikatne kamnine: paleozoiske kamnine so tektonske 
sile preoblikovale v gnajse, blestnike, filite, itd., ki jih predirajo v terciarju nastale magmatske 
globočnine (tonalit) in prodornine. Količina letnih padavin je med 1100 in 1400 mm, z 
viškom v poletnih mesecih. Zaradi kamninske sestave območja prevladuje površinski odtok. 
Zaradi hladnejše klime in kislih tal tipov ranker ter kisle gozdne rjavice so med drevesnimi 
vrstami pogosti iglavci, ki jim je do prevlade pomagal tudi človek s krčenjem listavcev za 
potrebe fužin in glažut. Najbolj obsežne so gozdne združbe Galio rotundifolii-Abietum (gozd 
jelke in okroglolistne lakote), Cardamine savensi-Fagetum (gozd bukve in zasavske 
konopnice) ter Luzulo albide-Fagetum (gozd bukve in belkaste bekice) (Marinček in Čarni, 
2000). Kot tip poselitve prevladujejo samotne kmetije. 
 
Lokacija je kartografsko predstavljena v prilogi 15. 
 

1.3.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot 

  

1.3.1.1  Območja Natura 2000 

Severni del lokacije meji na potencialno območje Natura 2000 Pohorje (id. SI3000270). 
Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 
 

Tabela 13: Opis potencialnega območja Natura 2000 Pohorje. 
Identifikacijska 
številka 

Ime  Habitatni tipi ali rastlinske oz. živalske vrste, zaradi katerih je območje 
opredeljeno 

SI3000270  
 

Pohorje Rastlinske in živalske vrste: 
veliki studenčar (Cordulegaster heros), bakreni senožetnik (Colias 
myrmidone), močvirski krešič (Carabus variolosus), štiriperesna marzilka 
(Marsilea quadrifolia), (Drepanocladus vernicosus), hribski urh (Bombina 
variegata), veliki pupek (Triturus carnifex), navadni koščak (Austropotamobius 
torrentium*), bukov kozliček (Morimus funereus), rogač (Lucanus cervus), 
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*), travniškipostavnež 
(Euphydryas (Eurodryas) aurinia), gozdni postavnež (Hypodryas maturna) 
 
Habitatni tipi: 
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-
Piceetea) (9410), Bukovigozdovi (Luzulo-Fagetum) (9110), Ilirski bukovi 
gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) (91K0), Naravna distrofna jezera 
in ostale stoječe vode (3160), Prehodna barja (7140), Aktivna visoka barja 
(7110*), Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus 
stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v 
celinskem delu Evrope) (6230*) 

Op.: Vrste in habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so prednostne(i). 
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1.3.1.2 Ekološko pomembna območja 

Osrednji del lokacije sodi v EPO Oplotnica (id. 43400), severno in severozahodno obrobje pa 
v EPO Pohorje (id. 41200). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 

1.3.1.3 Zavarovana območja 

Na lokaciji in v radiu oddaljenosti 3 kilometrov se po podatkih ARSO nahaja 28 enot 
zavarovanih naravnih vrednot (naravni spomeniki). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 

1.3.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih 
poti velikih zveri ter pomembnih območij za ptice 

Lokacija delno leži na prehodnem območju pojavljanja velikih zveri (koridorji). Vpliv VE je 
ocenjen kot zmeren (2).  
 
Na območju ni strnjenih gozdnih sestojev. Negativnega vpliva ni (0). 
 
Znotraj predlaganega območja se nahaja gnezdišče bele štorklje. Ker je v oceni podana le 
okvirna lokacija posega in natančnih stojišč posameznih stebrov in njihove oddaljenosti od 
gnezda ne poznamo, je vpliv VE ocenjen kot velik (3).  
 
V primeru dejanskega posega bo potrebno oceniti vpliv VE z vidika ptic glede na konkretna 
stojišča posameznih vetrnic relativno, glede na to, kako ptice izrabljajo posamezne predele 
zračnih prostorov. V tem primeru se lahko vpliv, glede na dejansko oddaljenost gnezda od 
vetrnice, v skladu z metodologijo vrednoti tudi drugače. 

1.3.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na habitatne tipe 

Severni del lokacije meji na potencialno območje Natura 2000 Pohorje (id. SI3000270) v 
katerem se pojavljajo naslednji habitatni tipi: Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega 
do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) (9410), Bukovigozdovi (Luzulo-Fagetum) (9110), 
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) (91K0), Naravna distrofna jezera 
in ostale stoječe vode (3160), Prehodna barja (7140), Aktivna visoka barja (7110*), Vrstno 
bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v 
montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (6230*).  
 
Habitatni tipi, ki so označeni z zvezdico, so prednostni in na območju EU v nevarnosti da 
izginejo. 
 
V obstoječem stanju je podatkov za nadaljevanje vrednotenja vpliva VE na habitatne 
tipe premalo. V skladu z metodologijo, bo nadaljnje vrednotenje izvedeno v času 
vegetacijske sezone. 
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1.3.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro 

 
V obstoječem stanju je podatkov za nadaljevanje vrednotenja vpliva VE na floro 
premalo. V skladu z metodologijo bo nadaljnje vrednotenje, podobno kot za habitatne 
tipe, izvedeno v času vegetacijske sezone. 
 

1.3.1.7 Vrednotenje lokacije z vidika vpliva na favno 

 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na ptice  
 
Za območje Pohorja nad Oplotnico so objavljeni podatki o 65 vrstah ptic (tabela 14),  3 vrste 
bi potencialno lahko utrpelo večjo škodo (tabela 15).  
 
Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 
 
Tabela 14: Seznam v širšem območju opaženih ptic (VIR: Geister 1995). 

Slovensko ime Vrsta  RS DIR 

mali ponirek Tachybaptus ruficollis O  
bela štorklja Ciconia ciconia V X 
mlakarica Anas platyrhynchos   
kragulj Accipiter gentilis V  
skobec Accipiter nisus V  
kanja Buteo buteo O  
postovka Falco tinnunculus V  
jerebica Perdix perdix E  
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus V  
grivar Columba palumbus O  
turška grlica Streptopelia decaocto O  
divja grlica Streptopelia turtur V  
kukavica Cuculus canorus O  
črni hudournik Apus apus O  
vijeglavka Jynx torquilla V  
siva žolna Picus canus V X 
zelena žolna Picus viridis E  
črna žolna Dryocopus martius O X 
veliki detel Dendrocopos major O  
mali detel Dendrocopos minor V  
čopasti škrjanec Galerida cristata V  
poljski škrjanec Alauda arvensis V  
kmečka lastovka Hirundo rustica   
mestna lastovka Delichon urbica   
drevesna cipa Anthus trivialis   
siva pastirica Motacilla cinerea   
bela pastirica Motacilla alba   
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stržek Troglodytes troglodytes   
taščica Erithacus rubecula   
šmarnica Phoenicurus ochruros   
repaljščica Saxicola rubetra E  
prosnik Saxicola torquata   
kos Turdus merula   
cikovt Turdus philomelos   
carar Turdus viscivorus   
rakar Acrocephalus arundinaceus E  
siva penica Sylvia communis V  
črnoglavka Sylvia atricapilla   
vrbji kovaček Phylloscopus collybita   
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus   
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus   
sivi muhar Muscicapa striata   
belovrati muhar Ficedula albicollis V X 
dolgorepka Aegithalos caudatus   
močvirska sinica Parus palustris   
čopasta sinica Parus cristatus   
menišček Parus ater   
plavček Parus caeruleus   
velika sinica Parus major   
brglez Sitta europaea   
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla   
kobilar Oriolus oriolus   
črnočeli srakoper Lanius minor E X 
šoja Garrulus glandarius   
sraka Pica pica   
siva vrana Corvus corone cornix   
škorec Sturnus vulgaris   
domači vrabec Passer domesticus   
poljski vrabec Passer montanus   
ščinkavec Fringilla coelebs   
grilček Serinus serinus   
zelenec Carduelis chloris   
lišček Carduelis carduelis   
krivokljun Loxia curvirostra   
dlesk Coccothraustes coccothraustes   
rumeni strnad Emberiza citrinella V  
 
Legenda k tabeli 14: 
 
• RS – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Priloga 1 
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Tabela 15: Vrste, ki so na rdečem seznamu ogroženih gnezdilk ali na dodatku Direktive o pticah 
in na katere bo imela izgradnja VE potencialno večji vpliv. 

Slovensko ime Vrsta  
 

RS DIR 1Ocena vplivov

bela štorklja Ciconia ciconia V X 3 
belovrati muhar Ficedula albicollis V X 2 
*črnočeli srakoper Lanius minor E X 1 
 
Legenda k tabeli 15: 
 
• RS – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Priloga 1 
 
• 1Ocena vplivov postavitve VE na vrsto:    

1 – negativni vpliv je neznaten, lokacija je primerna 
2 – negativni vpliv je zmeren, lokacija je primerna, pričakovati je določene omilitvene in/ali izravnalne ukrepe 
3 – negativni vpliv je velik, primernost lokacije je vprašljiva. 
 

• *Prisotnost črnočelega srakoperja v zadnjih letih s tega območja ni bila potrjena. 
 
 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na velike sesalce 
 
Lokacija leži na slovensko-avstrijski habitatni krpi velikih zveri, vendar izven koridorja 
prehajanja rjavega medveda iz dinarskega osrednjega območja pojavljanja proti Avstrijski 
Koroški in nadalje v druge predele območij pojavljanja v Avstriji. Na območju Pohorja so se 
v preteklosti (v dvajsetem stoletju) pojavljali posamezni osebki risa (Lynx lynx) in volka 
(Canis lupus). Danes Pohorje predstavlja potencialno habitatno krpo za risa, ki se nadaljuje 
preko Kozjaka v osrednjo Avstrijo. Vpliv je odvisen od mesta postavitve VE, števila in 
razporeditve vetrnic in upravljanja z njimi.  
 
Ob postavitvi manjšega števila vetrnic in z ustreznimi omilitvenimi ukrepi ocenjujemo 
vpliv kot zmeren (2), ob večjemu številu pa kot velik (3). 
 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na netopirje 
 
Severni del lokacije meji na potencialno območje Natura 2000 Pohorje (id. SI3000270). To 
območje v pSCI ni bilo uvrščeno zaradi ogroženih vrst netopirjev.  
 
Na območju Pohorja nad naseljem Oplotnica se pojavlja vrsta Rhinolophus ferrumequinum 
(veliki podkovnjak), ki je uvrščena v Prilogo II Direktive o habitatih. 
 
Vpliv VE je ocenjen kot velik (3).  
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• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na nevretenčarje 
 
Vrednotenje posega težko natančno opredelimo, saj bi bilo za to potrebno analizirati vsako 
stojišče vetrnice posebej (lokacije teh v tej fazi niso poznane). Nekatere vrste žuželk se 
namreč pojavljajo zelo točkasto v obliki metapopulacij. Izgradnja posameznega stebra lahko 
vpliva na preživetje lokalne populacije in s tem posredno na verjetnost obstoja celotne 
metapopulacije, vendar pa je za podrobnejšo analizo potrebno poznati konkretne lokacije 
posameznih stebrov. V tem primeru se lahko vpliv vrednoti tudi drugače kot v obravnavani 
oceni. 
 
Vpliv je VE je ocenjen kot zmeren (2).  
 

1.3.2 Rezultat vrednotenja 
 
Na podlagi obstoječih podatkov, lahko za vpliv izgradnje VE na območju Pohorja nad 
Oplotnico podamo samo delno oceno, po kateri je vpliv VE ocenjen kot velik (3). 
 
V obstoječem stanju je podatkov za dokončno vrednotenje vpliva VE na habitatne tipe 
in floro na tej lokaciji premalo. V skladu z metodologijo bomo vrednotenje za ta dva 
segmenta nadaljevali v času vegetacijske sezone. 
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1.4    SV del Orlice  

Območje je po naravnogeografski regionalizaciji uvrščeno v Alpski svet in sicer v mezoregijo 
Posavsko hribovje. Sleme Orlice, ki je del Kozjanskega gričevja, se vleče v smeri 
severovzhod-jugozahod od meje s Hrvaško v bližini Bistrice ob Sotli do Osredka pri 
Podčetrtku.  
 
Prevladujejo terciarne kamnine, ki tvorijo najvišje vrhove. Starejše kamnine se pojavljajo le v 
ožjih pasovih. Površje se nahaja med 500 in 700 m.n.v. in je v večini poraslo z bukovi 
gozdom iz združb Hacquetio-Fagetum (gozd bukve in navadnega tevja), Lamio orvalae-
Fagetum (gozd bukve in velike mrtve koprive) ter Ostryo-Fagetum (gozd bukve in črnega 
gabra).   
 
Lokacija je kartografsko predstavljena v prilogi 16. 
 

1.4.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot 

1.4.1.1 Območja Natura 2000 

 
Severno in severozahodno od lokacije se v oddaljenosti do 1 km nahaja območje Natura 2000 
Kozjansko – Dobrava – Jovsi (id. SI5000022). Večino površja obravnavanega območja sodi v 
potencialno območje Natura 2000 Orlica (id. SI3000273). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 

 
Tabela 16: Opis območij Natura 2000 Kozjansko – Dobrava – Jovsi. 

Identifikacijska 
številka 

Ime Vrste ptic, za katere je posebno varstveno 
območje opredeljeno 

Varstveni cilji 

SI5000022  
 

Kozjansko – 
Dobrava – 
Jovsi 

bela štorklja (Ciconia ciconia), belovrati muhar 
(Ficedula albicollis), bičja trstnica 
(Acrocephalus schoenobaenus), črna štorklja 
(Ciconia nigra), črnočeli srakoper (Lanius 
minor), kobiličar (Locustella naevia), kosec 
(Crex crex), kozača (Strix uralensis), pivka 
(Picus canus), pogorelček (Phoenicurus 
phoenicurus), prepelica (Coturnix coturnix), 
prosnik (Saxicola torquata), rjavi srakoper 
(Lanius collurio), srednji detel (Dendrocopos 
medius), srednji detel (Dendrocopos medius), 
vijeglavka (Jynx torquilla) 

- ohranitev obstoječega obsega 
in obstoječih ekoloških 
značilnosti nižinskega gozda 
in ekstenzivno obdelovanih 
travišč 
 
- ohranitev krajine z mozaično 
razporejenostjo krajinskih 
elementov 
 
- ohranitev obstoječega deleža 
visokodebelnih sadovnjakov 
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Tabela 17: Opis potencialnega območja Natura 2000 Orlica. 

Identifikacijska 
številka 

Ime  Habitatni tipi ali rastlinske oz. živalske vrste, zaradi katerih je območje 
opredeljeno 

SI3000273  
 

Orlica Rastlinske in živalske vrste:  
štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia), vidra (Lutra lutra), mali podkovnjak 
(Rhinolophus hipposideros),navadni koščak (Austropotamobius torrentium*), 
bukov kozliček (Morimus funereus), rogač (Lucanus cervus) 
 
Habitatni tipi: 
bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (9110), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion))(91K0), Polnaravna suha travišča in grmiščne faze 
na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) 
(6210 (*)) 

Op.: Vrste in habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so prednostne(i). 
 

1.4.1.2 Ekološko pomembna območja 

Večina območja sodi v EPO Tisovec – Orlica – Kunšperška gora (id. 14500). 
V oddaljenosti do 1 km se severno in severozahodno od območja nahaja EPO Kozjansko – 
Sotla (id. 12200). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 
 

1.4.1.3 Zavarovana območja 

Lokacija se nahaja v regijskem parku Kozjanski park (Zakon o spremembah zakona 
Spominskega parka Trebče (Ur.l. SRS, št. 42/86). Vpliv VE je ocenjen kot velik (3). 
 
Obrazložitev 

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o ohranjanju narave, z dne 30. 12. 2002 (Ur.l. RS, št. 
119/02), preneha veljati zakon o spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 
42/86), uporablja pa se do sprejema aktov o zavarovanju območja Kozjanskega regijskega 
parka.  

Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega odstavka, veljajo do sprejema 
aktov o zavarovanju območja Kozjanskega regijskega parka, kolikor niso v nasprotju z 
zakonom o ohranjanju narave.  

Glede na program zasnove varstva naravne dediščine je v Dolgoročnem planu RS za obdobje 
1986-2000, dopolnjenem 1999, je Državni zbor RS na seji 22. januarja 1999 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije (Ur.l. RS 11/99) s katerim se spreminja tudi zasnova varstva 
naravnih vrednot. Spremembe in dopolnitve med drugim obsegajo tudi povečanje obsega, 
korekcijo meje in/ali spremembe varstvene kategorije za Kozjanski regijski park, tako da se 
bo status njegovega varovanja v prihodnosti verjetno spremenil. 
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Opis parka 
 
Kozjanski regijski park je bil razglašen leta 1999, s sprejetjem zakona v slovenskem 
parlamentu. Takrat se je tudi preimenoval iz nekoč Spominskega parka Trebče v Kozjanski 
regijski park. Površina meri 19.600 ha in sega v naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Brežice in Krško. Že dalj časa obstaja pobuda tako strokovnjakov kot tudi 
sosednjih občin, da bi se zavarovano območje Kozjanskega parka širilo proti zahodu. Središče 
parka je majhna srednjeveška vas Podsreda. Bogata je po kulturni in naravni dediščini. Za 
območje je značilno, da je to del države z relativno slabo razvito infrastrukturo (le nekaj cest, 
železnice ni, avtobusne povezave so redke).  
 
Nadmorska višina večine območja sega med 400 in 600 m.n.v.. Le nekaj rečnih dolin je 
gosteje naseljenih. Na približno 200 km2 živi le okoli 10.000 prebivalcev.  
 
Klima je kontinentalna, povprečne letne padavine so nekaj več kot 1000 mm/m2. Najvišji 
hribi so visoki okoli 1000 m.n.v., povprečje se giblje med 400 in 600 m.n.v., nekaj pa je tudi 
nižinskega sveta ob reki Sotli. 
 
Gozdovi pokrivajo veliko ozemlja. V hribovskem svetu prevladuje bukov gozd, nekaj je tudi 
kraškega sveta (nekatere jame so pomemben del naravne dediščine). Tu se kot matična 
kamnina pojavlja apnenec. Na območju je razgibanost reliefa temelj tako biotske pestrosti, 
kot tudi pestrosti vzorcev rabe prostora. 
 

1.4.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših območij pojavljanja, migracijskih in disperzijskih 
poti velikih zveri ter pomembnih območij za ptice 

 
Lokacija ne leži na osrednjem ali prehodnem območju (koridorji) velikih zveri; negativnega 
vpliva ni (0). 
Na območju ni strnjenih gozdnih sestojev; negativnega vpliva ni (0).  
 
Območje je v bližini SPA in IBA vpliv VE je ocnjen kot zmeren (2). 
 

1.4.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na habitatne tipe 

 
Na podlagi obstoječih podatkov lahko ugotovimo, da se na območju pojavljajo 
srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus (koda HT 
34.32), ki so pomembna rastišča kukavičevk (Orchideaceae) in zato po predpisih EU spadajo 
med prednostne HT. Obstajajo tudi podatki o pojavljanju dveh tipov bukovih gozdov: 
srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (Castaneo-Fagetum sylvaticae) (koda HT 41.11) 
in ilirski bukovi gozdovi (Hacquetio-Fagetum, Ostryo-Fagetum, Lamio orvalae-Fagetum) 
(koda HT 41.1C). 
 
Dejansko prisotnost habitatov na Orlici ter oceno ohranjenosti habitatnih tipov na podlagi 
obstoječih podatkov ne moremo podati, lahko pa, glede na razpoložljive podatke ugotovimo, 
da je verjetnost za prisotnost prednostnih HT velika, vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4).  
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1.4.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro  

 
Med vrste z rdečega seznama, ki se pojavljajo na območju Orlice, spada 13 vrst kukavičevk 
(Orchideaceae): Anacamptis piramidalis – piramidasti pilovec, Gymnadenia conopsea – 
navadni kukovičnik, Dactylorhiza sambucina – bezgova prstasta kukavica, Dactylorhiza 
maculata – pegasta prstasta kukavica, Orchis morio – navadna kukavica, Orchis ustulata – 
pikastocvetna kukavica, Orchis pallens – bleda kukavica, Orchis tridentata – trizoba 
kukavica, Orchis militaris – čeladasta kukavica, Ophrys apifera – čebeljeliko mačje uho, 
Ophrys holosericea – čmrljeliko mačje uho, Ophrys insectifera – muholiko mačje uho in 
Traunsteinera globosa – navadna oblasta kukavica. 
 
Ker je za oceno podana le okvirna lokacija posega in natančnih lokacij stojišč stebrov VE ne 
poznamo, je vpliv VE ocenjen kot velik (3).  
 
V primeru dejanskega posega bi bilo potrebno oceniti vpliv VE glede na konkretna stojišča 
posameznih vetrnic in posamezno ogroženo rastlinsko vrsto. V tem primeru se lahko vpliv 
vrednoti tudi drugače kot v obravnavani oceni. 
 

1.4.1.7 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na favno 

 
• Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na ptice  
 
SV del Orlice je pretežno gozdnato območje. Objavljeni so podatki o 99 vrstah ptic (tabela 
18), 11 vrst bi potencialno lahko utrpelo večjo škodo (tabela 19).  
 
Vpliv VE je ocenjen kot zmeren (2). 
 
Tabela 18: Seznam v širšem območju opaženih ptic (VIR: Geister 1995, Acrocephalus 1985-
2004). 

Slovensko ime Vrsta 
 

RS DIR 

kvakač Nycticorax nycticorax Ex X 
siva čaplja Ardea cinerea O  
črna štorklja Ciconia nigra V X 
mlakarica Anas platyrhynchos   
sršenar Pernis apivorus V X 
rjavi lunj Circus aeruginusus K X 
skobec Accipiter nisus V  
kanja Buteo buteo O  
mali orel Hieraaetus pennatus K X 
postovka Falco tinnunculus V  
škrjančar Falco subbuteo V  
gozdni jereb Bonasa bonasia E X 
prepelica Coturnix coturnix V  
kosec Crex crex E X 
priba Vanellus vanellus V  
duplar Columba oenas E  
turška grlica Streptopelia decaocto O  
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Slovensko ime Vrsta 
 

RS DIR 

divja grlica Streptopelia turtur V  
kukavica Cuculus canorus O  
veliki skovik Otus scops E  
lesna sova Strix aluco O  
kozača Strix uralensis V X 
mala uharica Asio otus O  
podhujka Caprimulgus europeus E X 
vodomec Alcedo atthis E X 
čebelar Merops apiaster E  
zlatovranka Coracias garrulus E X 
vijeglavka Jynx torquilla V  
siva žolna Picus canus V X 
zelena žolna Picus viridis E  
črna žolna Dryocopus martius O X 
veliki detel Dendrocopos major O  
srednji detel Dendrocopos medius V X 
mali detel Dendrocopos minor V  
poljski škrjanec Alauda arvensis V  
breguljka Riparia riparia E  
kmečka lastovka Hirundo rustica   
mestna lastovka Delichon urbica   
drevesna cipa Anthus trivialis   
siva pastirica Motacilla cinerea   
bela pastirica Motacilla alba   
pegam Bombycilla garrulus   
stržek Troglodytes troglodytes   
siva pevka Prunella modularis   
taščica Erithacus rubecula   
slavec Luscinia megarhynchos V  
šmarnica Phoenicurus ochruros   
pogorelček Phoenicurus phoenicurus E  
prosnik Saxicola torquata   
kos Turdus merula   
brinovka Turdus pilaris   
cikovt Turdus philomelos   
carar Turdus viscivorus   
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus V  
močvirska trstnica Acrocephalus palustris   
rumeni vrtnik Hippolais icterina K  
rjava penica Sylvia communis V  
vrtna penica Sylvia borin   
črnoglavka Sylvia atricapilla   
vrbji kovaček Phylloscopus collybita   
vrbja listnica Phylloscopus callybita   
severni kovaček Phylloscopus trochilus   
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus   
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus   
sivi muhar Muscicapa striata   
belovrati muhar Ficedula albicollis V X 
dolgorepka Aegithalos caudatus   
močvirska sinica Parus palustris   
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Slovensko ime Vrsta 
 

RS DIR 

gorska sinica Parus montanus   
čopasta sinica Parus cristatus   
menišček Parus ater   
plavček Parus caeruleus   
velika sinica Parus major   
brglez Sitta europaea   
skalni plezalček Tichodroma muraria R  
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris   
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla   
kobilar Oriolus oriolus   
rjavi srakoper Lanius collurio V X 
črnočeli srakoper Lanius minor E X 
šoja Garrulus glandarius   
sraka Pica pica   
siva vrana Corvus corone cornix   
krokar Corvus corax   
škorec Sturnus vulgaris   
domači vrabec Passer domesticus dom.   
travniški vrabec Passer hispaniolensis K  
poljski vrabec Passer montanus   
ščinkavec Fringilla coelebs   
pinoža Fringilla montifringilla   
grilček Serinus serinus   
zelenec Carduelis chloris   
lišček Carduelis carduelis   
repnik Carduelis cannabina   
dlesk Coccothraustes coccothraustes   
rumeni strnad Emberiza citrinella V  
plotni strnad Emberiza cirlus V  
skalni strnad Emberiza cia   
veliki strnad Miliaria calandra V  
 
Legenda k tabeli 18: 
 
• RS – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

Ex…  ..izumrla vrsta 
E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
R……..redka vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Priloga 1 
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Tabela 19: Vrste, ki živijo v gozdovih in so na rdečem seznamu ogroženih gnezdilk ali na 
dodatku Direktive o pticah in na katere bo imela izgradnja VE potencialno večji vpliv. 

Slovensko ime Vrsta  
 

RS DIR 1Ocena vplivov

črna štorklja Ciconia nigra V X 1 
sršenar Pernis apivorus V X 1 
skobec Accipiter nisus V  1 
gozdni jereb Bonasa bonasia E X 2 
duplar Columba oenas E  2 
divja grlica Streptopelia turtur V  1 
kozača Strix uralensis V X 1 
črna žolna Dryocopus martius O X 1 
srednji detel Dendrocopos medius V X 2 
mali detel Dendrocopos minor V  1 
belovrati muhar Ficedula albicollis V X 2 
 
Legenda k tabeli 19: 
 
• RS – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti. 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Priloga 1 
 
• 1Ocena vplivov postavitve VE na vrsto:    

1 – negativni vpliv je neznaten, lokacija je primerna 
2 – negativni vpliv je zmeren, lokacija je primerna, pričakovati je določene omilitvene in/ali izravnalne ukrepe. 

 
 
• Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na velike zveri in druge velike 

sesalce 
 
Lokacija se nahaja izven osrednjega območja pojavljanja velikih zveri ali območij njihovih 
koridorjev. Na območju se predvidoma pojavlja divja mačka (Felis silvestris), divji prašič 
(Sus scropha) in srnjad (Capreolus capreolus).  
 
Vpliv VE je ocenjen kot zmeren (2).  
 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na netopirje 
 
Območje je bilo uvrščeno v pSCI zaradi vrste Rhinolophus hipposideros (mali podkovnjak). 
Na območju se pojavlja tudi vrsta Rhinolophus ferrumequinum (veliki podkovnjak), ki je 
uvrščena v Prilogo II Direktive o habitatih. 
 
Vpliv VE je ocenjen kot zelo velik (4). 
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• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na nevretenčarje 
 
Glede na biogeografski položaj območja in prisotne habitatne tipe lahko pričakujemo bogato 
nevretenčarsko favno.  
 
Suhi travniki so življenjski prostor mnogih nevretenčarjev. Z vidika nevretenčarjev je bilo 
območje uvrščeno v pSCI zaradi ogroženih vrst hroščev Morimus funereus (bukov kozliček) 
(EU koda 1089) in Lucanus cervus (rogač) (EU koda 1083). Obe vrsti hroščev sta na seznamu 
živalskih in rastlinskih vrst v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati (Priloga IV 
Direktive o habitatih). Na območju se pojavlja tudi po Direktivi o habitatih prednostna vrsta 
vodnega raka Austropotamobius torrentium (navadni koščak) (EU koda 1098), ki je na 
območju EU v nevarnosti, da izgine. 
 
Ker je v Študiji podana le okvirna lokacija posega in natančnih lokacij stojišč vetrnic ne 
poznamo, je vpliv VE ocenjen kot velik (3). V primeru dejanskega posega bi bilo potrebno 
oceniti vpliv VE z vidika nevretenčarjev glede na konkretna stojišča posameznih vetrnic in 
posamezno ogroženo vrsto. V tem primeru se lahko vpliv vrednoti tudi drugače kot v 
obravnavani oceni. 
 

1.4.2 Rezultat vrednotenja 
 
Negativni vpliv izgradnje VE na območju SV dela Orlice ocenjujemo kot zelo velik (4), 
poseg ni sprejemljiv. V skladu z metodologijo nadaljnja presoja primernosti lokacije ni 
potrebna. 
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1.5    Greben severno od Črnivca proti Velikemu Rogatcu  

Območje sodi v naravnogeografsko makroregijo Alpski svet in sicer v mezoregijo Kamniško-
Savinjske Alpe. Obravnavani greben se nahaja med planotama Velika planina in Menina 
planina severno od prelaza Črnivec. Greben zajema vrh Plešivca, Kašni vrh, Kašna planina, 
Kunšperški vrh. 
 
Kamniško – Savinjske Alpe merijo v Sloveniji 889 km2. Na območju živi okrog 21.000 
prebivalcev. Kot kamninska osnova prevladujeta triasni apnenec ter dolomit. Najvišji vrh je 
Grintovec (2558 m), nad 2500 m segata še Kočna in Skuta ter nad 2000 m še nadaljnjih 25 
vrhov. Povprečna nadmorska višina je 958 m, povprečni naklona pa 23,3 stopinj. Prevladuje 
apniško in dolomitno površje z ledeniško preoblikovanimi dolinami v porečjih Savinje, 
Kamniške Bistrice, Kokre, Tržiške Bistrice in Bele (Vellach). Zaradi nižje lege so z gozdom 
porasle kar tri četrtine površja. 
 
Lokacija je kartografsko predstavljena v prilogi 17. 
 

1.5.1 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika območja Natura 2000, EPO in 
zakonsko opredeljenih naravnih vrednot. 

 

1.5.1.1 Območja Natura 2000 

Severno in severozahodno od lokacije (ca 1,5 km) se nahaja območje Natura 2000 Kamniško 
– Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (id. SI5000024) in potencialno območje Natura 2000 
Kamniško – Savinjske Alpe (id. SI3000264). Vpliv VE je ocenjen kot zmeren (2). 
 
Tabela 20: Opis območij Natura 2000 Kamniško – Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke. 

Identifikacijska 
številka 

Ime Vrste ptic, za katere je posebno varstveno 
območje 
opredeljeno 

Varstveni cilji 

SI5000024  
 

Kamniško-
Savinjske 
Alpe in vzhodne 
Karavanke 

belka (Lagopus mutus helveticus), črna žolna 
(Dryocopus martius), divji petelin (Tetrao 
urogallus), gozdni jereb (Bonasabonasia), 
koconogi čuk (Aegolius funereus), komatar 
(Turdus torquatus), kozača (Strix uralensis), 
mali skovik (Glaucidium passerinum), pivka 
(Picus canus), planinska pevka (Prunella 
collaris), planinski orel (Aquila chrysaetos), 
rjavi srakoper (Lanius collurio), ruševec 
(Tetrao tetrix), skalni plezalček (Tichodroma 
muraria), sokol selec (Falco eregrinus), 
triprsti detel (Picoides tridactylus), velika 
uharica (Bubo bubo); 

- ohranitev obstoječega obsega 
in obstoječih ekoloških 
značilnosti gozdov, travišč in 
sklanih habitatov 
 
- zagotovitev miru okoli 
gnezdišč, zlasti na 
vznemirjanje 
občutljivih vrst 
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Tabela 21: Opis potencialnega območja Natura 2000 Kamniško – Savinjske Alpe. 

Identifikacijska 
številka 

Ime  Habitatni tipi ali rastlinske oz. živalske vrste, zaradi katerih je območje 
opredeljeno 

SI3000264  
 

Kamniško - 
Savinjske Alpe 

Rastlinske in živalske vrste: 
močvirski meček (Gladiolus palustris), Zoisova zvončica (Campanula zoysii), 
lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), Bertolonijeva orlica (Aquilegia 
bertolonii), (Mannia triandra), alpski kozliček (Rosalia alpina*), črtasti 
medvedek (Callimorpha quadripunctaria*) 
 
Habitatni tipi: 
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-
Pinetum) (91R0), Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion)) (91K0), Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) (4070*), Kisloljubni smrekovi gozdovi od 
montanskega doalpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) (9410), Obrečna 
vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka);(Alnus glutinosa in Fraxinus 
excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (91E0*), Jame, ki 
nisoodprte za javnost (8310), Alpske reke in lesnata vegetacija ssivo vrbo 
(Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov (3240), Alpske reke in zelnata 
vegetacija vzdolž njihovih bregov (3220), Karbonatna skalnata pobočjaz 
vegetacijo skalnih razpok (8210), Karbonatna melišča od montanskega do 
alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) (8120), Gorski ekstenzivno gojeni 
travniki (6520), Alpinska in subalpinska travišča nakarbonatnih tleh (6170) 

 
Op.: Vrste in habitatni tipi označeni z zvezdico (*) so prednostne(i). 
 

1.5.1.2 Ekološko pomembna območja 

V oddaljenosti ca 1,5 km severno in severozahodno od območja se nahaja EPO Kamniško – 
Savinjske Alpe (id. 11300), ca 0,8 km južno pa Menina planina (id. 12300). Vpliv VE je 
ocenjen kot zmeren (2). 
 

1.5.1.3 Zavarovana območja 

Približno 1,2 km severno se nahajata dve zavarovani enoti in sicer Slap Cuc  (naravni 
spomenik) in Žvepleni studenec pri Riherju (naravni spomenik). Vpliv VE je ocenjen kot 
majhen (1). 
 

1.5.1.4 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti strnjenih gozdnih 
sestojev, najpomembnejših migracijskih poti velikih zveri in pomembnih 
območij za ptice  

 
Lokacija leži na prehodnem območju (koridorji) velikih zveri; vpliv VE je ocenjen kot 
zmeren (2). 
 
Na območju ni strnjenih gozdnih sestojev; negativnega vpliva ni (0). 
 
Severno od lokacije se nahaja IBA območje; vpliv VE je ocenjen kot zmeren (2).  
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1.5.1.5 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika prisotnosti prednostnih habitatnih 
tipov  

V obstoječem stanju je podatkov za nadaljevanje vrednotenja vpliva VE na habitatne 
tipe premalo. V skladu z metodologijo bo nadaljnje vrednotenje izvedeno v času 
vegetacijske sezone. 
 

1.5.1.6 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na floro  

V obstoječem stanju je podatkov za nadaljevanje vrednotenja vpliva VE na floro 
premalo. V skladu z metodologijo bo nadaljnje vrednotenje, podobno kot za habitatne 
tipe, izvedeno v času vegetacijske sezone. 
 

1.5.1.7 Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na favno 

 
• Vrednotenje primernosti lokacije z vidika vplivov na ptice  
 
Območje pretežno gozdnato. Objavljeni so podatki o 56 vrstah ptic (tabela 22), 4 vrste bi 
potencialno lahko utrpele večjo škodo (tabela 23).  
 
Vpliv VE je ocenjen kot zmeren (2).  
 
Tabela 22: Seznam v širšem območju opaženih ptic (VIR: Geister 1995, Acrocephalus 1985-
2004). 

Slovensko ime Vrsta RS DIR 
 

črna štorklja Ciconia nigra V X 
mlakarica Anas platyrhynchos   
gozdni jereb Bonasa bonasia E X 
lesna sova Strix aluco O  
kozača Strix uralensis V X 
črni hudournik Apus apus O  
vijeglavka Jynx torquilla V  
zelena žolna Picus viridis E  
črna žolna Dryocopus martius O X 
veliki detel Dendrocopos major O  
kmečka lastovka Hirundo rustica   
mestna lastovka Delichon urbica   
drevesna cipa Anthus trivialis   
vriskarica Anthus spinoletta   
siva pastirica Motacilla cinerea   
bela pastirica Motacilla alba   
pegam Bombycilla garrulus   
povodni kos Cinclus cinclus V  
stržek Troglodytes troglodytes   
siva pevka Prunella modularis   
planinska pevka Prunella collaris   
taščica Erithacus rubecula   
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Slovensko ime Vrsta RS DIR 
 

šmarnica Phoenicurus ochruros   
komatar Turdus torquatus   
kos Turdus merula   
cikovt Turdus philomelos   
vinski drozg Turdus iliacus   
carar Turdus viscivorus   
rjava penica Sylvia communis V  
črnoglavka Sylvia atricapilla   
vrbji kovaček Phylloscopus collybita   
rumen. kraljiček Regulus regulus   
rdeče. kraljiček Regulus ignicapillus   
sivi muhar Muscicapa striata   
dolgorepka Aegithalos caudatus   
gorska sinica Parus montanus   
čopasta sinica Parus cristatus   
menišček Parus ater   
velika sinica Parus major   
brglez Sitta europaea   
rjavi srakoper Lanius collurio V X 
šoja Garrulus glandarius   
sraka Pica pica   
siva vrana Corvus corone cornix   
krokar Corvus corax   
škorec Sturnus vulgaris   
domači vrabec Passer domesticus   
poljski vrabec Passer montanus   
ščinkavec Fringilla coelebs   
pinoža Fringilla montifringilla   
grilček Serinus serinus   
lišček Carduelis carduelis   
brezavček Carduelis flammea   
krivokljun Loxia curvirostra   
kalin Pyrrhula pyrrhula   
rumeni strnad Emberiza citrinella V  
skalni strnad Emberiza cia   
 
Legenda k tabeli 22: 
• RS – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic –Priloga 1 
(X). 
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Tabela 23: Seznam vrst, ki živijo v gozdovih in so na rdečem seznamu ogroženih gnezdilk ali na 
dodatku Direktive o pticah  in na katere bo imela izgradnja VE potencialno večji vpliv. 

Slovensko ime Vrsta RS DIR 1Ocena vplivov 
 

črna štorklja Ciconia nigra V X 1 
gozdni jereb Bonasa bonasia E X 2 
kozača Strix uralensis V X 1 
črna žolna Dryocopus martius O X 1 
 
Legenda k tabeli 23: 
• RS  – vrste po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  (Ur.l. RS, št. 82/02) 

E……..prizadeta vrsta 
V……..ranljiva vrsta 
O……..vrsta zunaj nevarnosti. 
 

• DIR – Direktiva o pticah – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Priloga 1 
 
• 1Ocena vplivov postavitve VE na vrsto:    

1 – negativni vpliv je neznaten, lokacija je primerna 
2 – negativni vpliv je zmeren, lokacija je primerna, pričakovati je določene omilitvene in/ali izravnalne ukrepe. 

 
 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na velike zveri in druge velike sesalce 
 
Predlagana lokacija leži na pomembnem koridorju prehajanja velikih zveri iz dinarskega 
osrednjega območja proti Avstrijski Koroški in nadalje v druge predele območji za velike 
zveri v Avstriji. Lokacija se nahaja na slovensko-avstrijski habitatni krpi velikih zveri. 
Pojavljajo se posamezni osebki risa (Lynx lynx) in rjavega medveda (Ursus arctos). Vpliv je 
odvisen od mesta postavitve VE, števila in razporeditve vetrnic in upravljanja z njimi.  
 
Ob postavitvi manjšega števila vetrnic in z ustreznimi omilitvenimi ukrepi ocenjujemo 
vpliv kot zmeren (2), ob večjemu številu pa kot velik (3). 
 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na netopirje 
 
Na območju se pojavljajo vrste Barbastella barbastellus (širokouhi netopir), Rhinolophus 
ferrumequinum (veliki podkovnjak) in Rhinolophus hipposideros (mali podkovnjak), ki so v 
Prilogi II Direktive o habitatih, vendar območje ni bilo uvrščeno v pSCI. Vpliv VE je 
ocenjen kot velik (3).  

 
• Vrednotenje lokacije z vidika vplivov na nevretenčarje 
 
Vrednotenje posega težko natančno opredelimo, saj bi bilo za to potrebno analizirati vsako 
stojišče vetrnice posebej (lokacije teh v tej fazi niso poznane). Nekatere vrste žuželk se 
namreč pojavljajo zelo točkasto v obliki metapopulacij. Izgradnja posameznega stebra lahko 
vpliva na preživetje lokalne populacije in s tem posredno na verjetnost obstoja celotne 
metapopulacije, vendar pa je za podrobnejšo analizo potrebno poznati konkretne lokacije 
posameznih stebrov. V tem primeru se lahko vpliv vrednoti tudi drugače kot v obravnavani 
oceni. Vpliv je VE je ocenjen kot zmeren (2).  
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1.5.2 Rezultat vrednotenja 
 
Na podlagi obstoječih podatkov lahko za vpliv izgradnje VE na grebenu severno od 
Črnivca podamo samo delno oceno, po kateri je vpliv ovrednoten kot velik (3). 
 
V obstoječem stanju je podatkov za dokončno vrednotenje vpliva VE na habitatne tipe 
in floro na tej lokaciji premalo. V skladu z metodologijo bomo vrednotenje za ta dva 
segmenta nadaljevali v času vegetacijske sezone. 
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