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Uvod 

Što se događa ako kombinirate vjetar, šumu i divlje životinje? U planinama Otočca 

ti elementi zajedno stvaraju održivu regiju i čistu budućnost ostvarujući najveću 

vjetro elektranu u Hrvatskoj. VE Lički Medvjed postavlja standarde za razvijanje 

vjetro parka na društveni i uključiv način. 

Green Trust i Enercon udružuju snage u razvoju ovog projekta. Green Trust je 

međunarodna  konzultantska tvrtka za održivu energiju s korijenima u 

Nizozemskoj i aktivna je u Hrvatskoj od 2017. Njemački proizvođač vjetro 

agregata Enercon pouzdan je proizvođač vjetro turbina od 1984. godine. 

 

Definicija 

U ovom dokumentu želimo se usredotočiti na plan sudjelovanja za VE Lički Medvjed. Naš glavni cilj je 

postizanje sudjelovanja u lokalnoj zajednici i dionika, informiranjem o njima što je moguće bolje. Pored 

toga, želimo da lokalna zajednica ima koristi od VE Lički Medvjed na ekonomski ili društveni način. 

 

Ciljevi 

Cilj sudjelovanja je dvostruk: 

1. Aktivno sudjelovanje u VE Lički Medvjed (i vjetroelektrane općenito) od strane lokalne zajednice. 

Što dovodi do: 

2. Podrške lokalnoj zajednici VE Lički Medvjed (i vjetroelektrana općenito). 

Da bismo ostvarili (aktivnu) uključenost i podršku, željeli bismo osnovati „Sounding Board“ / „Resonance 

Group“ (s osobama iz lokalne zajednice) koji može djelovati kao savjetodavna grupa za ekonomske i 

socijalne koristi. 

Imajte na umu da su beneficije navedene u nastavku samo primjeri i da ih se može kompenzirati zajedno 

s „Sounding Board“ / „Grupom za rezonancu“. 

 

Prednosti 

Mogli bismo napraviti razliku između dvije vrste koristi: ekonomske koristi i koristi za lokalnu zajednicu. 

U ovom smo se dokumentu usredotočili i na kratkoročne i dugoročne koristi. 

  



 

Ekonomske koristi 

Ekonomske koristi uključuju različite oblike financijskih povrata koje lokalna zajednica ostvaruje od VE 

Lički Medvjed. 

• Financijski povrati:  

o Lokalna zajednica dobiva financijske prihode od VE Lički Medvjed. Green Trust i Enercon 

željeli bi ponuditi lokalnoj zajednici 1.500 eura po turbini godišnje. S tim novcem lokalna 

zajednica može uložiti u lokalne inicijative. 

▪ Primjeri izračuna: 

• 60 vjetroturbina * 1.500 eura po vjetro turbini godišnje = 90.000 eura 

godišnje 

• 70 vjetroagregata * 1.500 eura po vjetro turbini godišnje = 105.000 eura 

godišnje 

• 80 vjetroturbina * 1.500 eura po vjetro turbini godišnje = 120.000 eura 

godišnje 

• I tako dalje 

o -> Dakle, što više vjetro turbina to više financijskih prinosa 

o -> A također, opći se troškovi mogu raširiti među više vjetro 

turbina 

o Također možemo raspravljati o mogućnosti da lokalna zajednica može postati "vlasnik" 

vjetro turbina i dobiti financijske prinose. Stoga lokalna zajednica mora osnovati lokalnu 

zadrugu, formalizirati se i riskirati u ulaganju. 

O toj bi se mogućnosti moglo razraditi i raspraviti. 

 

• Mogućnosti zaposlenja:  

o Tijekom faze izgradnje i pogona, tako da će tijekom života VE Lički Medvjed stvoriti oko 

20 stalnih lokalnih radnih mjesta.  

o Tijekom faze izgradnje VE Lički Medvjed stvorit će se između 200 i 300 privremenih 

lokalnih radnih mjesta.  

o Također će se stvoriti neizravni lokalni poslovi (npr. osiguranje, hotel, ugostiteljstvo, 

čišćenje i sl.). 

o Dugoročno VE Lički Medvjed (regija Dabar) moglo bi privući turiste što bi rezultiralo 

lokalnim poslovima u turističkoj industriji. 

 

Koristi za zajednicu 

Koristi za zajednicu uključuju ulaganja u živu sposobnost građana Dabra. 

• Lokalne inicijative: Kao rezultat financijskih povrata (spomenutih gore). 

 

• Poboljšanje infrastrukture: Tijekom faze izgradnje i rada trebamo pravilno pristupiti mjestu. 

Stoga do Dabra moramo izgraditi ceste i poboljšati postojeće. Nakon završetka VE Lički Medvjed, 

zajednica bi još uvijek mogla koristiti ove ceste. 

 



 

• Poboljšati IT infrastrukturu: Tijekom faze izgradnje i rada moramo imati pristup odgovarajućoj IT 

infrastrukturi (internetska veza, telefonska mreža). Stoga u Dabru moramo ugraditi staklena 

vlakna. To bi se moglo proširiti i na kuće građana Dabara kako bi se poboljšala njihova 

internetska veza, a također i telefonska mreža. 

 

• Edukacija: Od samog početka projekta, ali i tijekom faze izgradnje i rada, educirat ćemo građane 

/ mlade Dabra o održivoj energiji općenito i VE Lički Medvjed posebno. Izvođenjem prezentacija 

u (osnovnoj) školi, razvijanjem nastavnih materijala i organiziranjem izleta na licu mjesta. 

 

• Lokalni doprinos građanima Dabra kojima je stvarno potreban: Ako identificiramo određenu 

potrebu i budemo u mogućnosti dati svoj doprinos, hoćemo. 

 

• Ali, također, ekološki projekti: Projekti koji provode prirodu i divlje životinje; poboljšavanje 

prirode i zaštita velikih mesoždera, šišmiša i ptica. Primjerice, doniranjem novca za zaštitu 

medvjeđeg ličkog medvjeda (po kojem je i vjetro park dobio ime) i sadnje drveća u hrvatskoj 

šumi ovog listopada (2020.). 

 

• I / ili rekreacijski projekti: Projekti koji nude priliku za slobodno vrijeme. Na primjer, stvaranje 

rekreacijskog mjesta (kula) s prekrasnim pogledom s Malog Lisaca. 

Ovim planom sudjelovanja želimo dati pozitivan impuls građanima u Dabru. Imajte na umu da ovaj plan 

sudjelovanja nije fiksan  i može se prilagoditi tijekom projekta ako se zatraži / poželi zbog promjenjivih 

okolnosti. 


