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 I. UVODNO POJASNILO 
 

1.   Zakonske osnove 
 
Dne 23.06.2000 je bil sprejet Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save  (Ur. list RS, 
št. 61/00), ki določa pogoje za podelitev koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje 
Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško (v nadaljnjem besedilu: energetsko izkoriščanje Spodnje Save) 
pogoje za izvajanje koncesije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje 
koncesije. 
 
Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save  (Ur. 
list RS, št. 42/02) in v skladu z odločbo Vlade RS o podelitvi koncesije št. 329-00/98-15 z dne 09.11.2000 so Republika 
Slovenija, kot koncendent, Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kot koncesionar HE Vrhovo, ter Holding Slovenske elektrarne 
d.o.o., kot koncesionar drugih HE, dne 08.07.2002, sklenile Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (v nadaljevanju: koncesijska pogodba). 
  
Dne 26.11.2003 je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save ( Ur. list RS št. 121/03), ki je začel veljati dne 09.12.2003. Z njim je bila uvedena državna 
gospodarska javna služba urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, s katero lahko 
koncendent zagotovi  izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 
 
Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save  (Ur. list RS, št. 
91/07) je uredil možnost prenosa koncesije na novega koncesionarja. 
 
Dne 02.11.2011 je bil sprejet Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 
(Ur. list RS št. 87/11), ki je začel veljati dne 17.11.2011. Z njim je bila določena nova razmejitev obveznost izvedbe in 
financiranja ureditev koncendenta in koncesionarja drugih HE. 
 
Kot izhaja iz 4. člena ZPKEPS-1 je koncesionar dolžan izvesti objekte energetske ureditve (jezovna zgradba s 
hidromehansko in elektro opremo, objekti ureditve struge pred pretočnimi polji in podslapju, premostitveni objekti v sklopu 
jezovne zgradbe, regulacijski objekti na območju jezovne zgradbe. Poleg tega so objekti energetske ureditve tudi objekti, ki 
so namenjeni izključno pridobivanju električne energije, in sicer strojnice, natočne in iztočne rampe, glavne in pomožne 
turbinske zapornice, stikališče s transformatorji, pomožni in dodatni prostori HE, deponijski prostori za hidromehansko 
opremo ter dostopne ceste do objektov HE). 
 
Obveznost koncedenta pa je (12. člen ZPKEPS-1), da z izvajalcem gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save zagotovi izvedbo ureditev vodne infrastrukture (objekti in naprave, 
namenjeni posebni rabi, in sicer ureditvi vseh pritokov reke Save ter izvedbi visokovodnih nasipov in drugih zaščitnih ukrepov 
pred visokimi vodami in poplavami na območju koncesije), objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
(akumulacijski bazeni z nasipi z utrditvijo in zatesnitvijo na gorvodni in dolvodni strani pregrade ter ureditve za zmanjševanje 
vplivov dviga gladine v akumulacijskih bazenih na dvig nivoja podtalnice) ter državne infrastrukture (državna cestna, 
železniška in energetska infrastruktura na vplivnem območju koncesije) in lokalne infrastrukture (lokalne ceste, vodovodi, 
kanalizacije in druga lokalna infrastruktura na vplivnem območju koncesije. Za lokalno infrastrukturo šteje tudi objekt 
terciarne stopnje čiščenja odpadnih vod na obstoječih in novih komunalnih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno vodo v 
reko Savo na vplivnem območju koncesije)  na vplivnem območju HE. 
 
 Viri sredstev za izvedbo so določeni v 11. členu ZPKEPS-1: 
 
(1) Sredstva za izvedbo ureditev objektov vodne infrastrukture, vključno z nakupom vseh zemljišč, potrebnih za gradnjo 
objektov iz 2. člena tega zakona, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi gradnje objektov vodne 
infrastrukture, se zagotavljajo iz sredstev Sklada za vode v skladu z zakonom, ki ureja vode. 
 
(2) Sredstva za izvedbo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju HE Brežice in Mokrice, to sta oba 
akumulacijska bazena v celoti s spremljajočimi in pomožnimi objekti, z nadomestnimi habitati ter sanacijami vpliva dviga 
podtalnice, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi gradnje objektov vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju vključno z daljnovodi, se zagotavljajo iz proračunskega Sklada za podnebne 
spremembe, ustanovljenega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 
 



PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV 

VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA HE BREŽICE 

 

Str. 5 od 100 

 

(4) Višina dodeljenih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako proračunsko leto določi na podlagi programa izvedbe za 
izvedbo infrastrukturnih ureditev iz prvega odstavka tega člena, in načrta prilivov Sklada za podnebne spremembe od 
prodaje emisijskih pravic za to proračunsko leto. 
 
(5) Sredstva za izvedbo posegov v Nuklearni elektrarni Krško, ki so posledica izgradnje HE Brežice, zagotovi koncesionar. 
 
 

2.   Koncesijska pogodba 
 
Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, katere predmet  je koncesijska pravica 
izkoriščati vodni energetski potencial spodnjega toka Save  izključno za proizvodnjo električne energije v HE Vrhovo, 
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice na način in pod pogoji, določenimi s koncesijskim aktom (Zakon o pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save) in to pogodbo, je bila podpisana dne 08.072002. S 
koncesijsko pogodbo so urejene pravice in obveznosti tako koncedenta kot koncesionarja. 
 
Dne 26.11.2004 je bil h koncesijski pogodbi podpisan Aneks št. 1, ki je bil podpisan z namenom, da se koncesijska pogodba 
uskladi s spremembami, ki jih je uvedel Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save ( Ur. list RS št. 121/03) – odločitev koncedenta, da izvede ureditve vodne, državne in 
lokalne infrastrukture z izvajalcem gospodarske javne službe. 
 
Dne 01.12.2006  je bil h koncesijski pogodbi podpisan Aneks št. 2, katerega predmet je bila sprememba plačila za koncesijo  
koncesionarja HE Vrhovo. 
 
Predmet Aneksa št. 3, ki je bil podpisan dne 10.06.2008, je bil prenos koncesije drugih HE in sicer iz dosedanjega 
koncesionarja HSE d.o.o. na novo družbo HESS, d.o.o.. 
 
Z Aneksom št. 4 z dne 26.10.2011 se je določila osnova za obračun vodnega povračila za posamezno HE, začetek 
plačevanja obveznosti koncesionarja posamezne HE in obveznosti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Z Aneksom št. 5, ki je bil podpisan 23.10.2012, pa so se določila koncesijske pogodbe uskladila z Zakonom o pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS št. 87/11). 
 
 

3.   Zakonske podlage za pripravo dokumenta »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju« 
 
ZPKEPS-1 je v 2. odst. 8. člena uvedel nov pojem in sicer »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne 
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju« (v nadaljevanju: program izvedbe).  
 
Program izvedbe sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej. S programom 
izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve 
posameznih nalog v planskem obdobju. Program izvedbe mora vsebovati poleg tehnično tehnološkega opisa posameznih 
ureditev in vrednosti del tudi pregled del, ki jih ne bo izvedel koncesionar. Program izvedbe pripravita koncesionar in 
izvajalec gospodarske javne službe, za njegovo pripravo za obravnavo na vladi pa je odgovorno ministrstvo, pristojno za 
okolje in prostor, in ob soglasju pristojnega organa tiste lokalne skupnosti, ki se nahaja na območju, na katerega se nanaša 
program izvedbe. Navedeno izhaja iz 10. člena ZPKEPS-1. 
 
Pripravo programa izvedbe, njegovo vsebino in postopek sprejema dokumenta podrobneje ureja točka 3.2.2 koncesijske 
pogodbe oziroma 12. , 13. in  14. člen Aneksa št. 5 h koncesijski pogodbi: 
 
1. Izvajalec gospodarske javne službe mora v treh mesecih po sprejemu prostorskega načrta za posamezno HE in 

potrditvi Elaborat razmejitve infrastrukture skupaj s koncesionarjem drugih HE pripraviti program izvedbe. 
2. Program izvedbe infrastrukturnih ureditev se pripravi skladno z prostorskim načrtom. 
3. Program izvedbe infrastrukturnih ureditev opredeljuje tudi način predaje infrastrukturnih objektov v last oziramo 

upravljanje. 
4. Pri pripravi programa izvedbe se  je dolžan izvajalec gospodarske javne službe ob sodelovanju koncesionarja drugih HE 

usklajevati z ministrstvom, pristojnim za okolje, ministrstvom, pristojnim za  energetiko,  ministrstvom, pristojnim za 
finance in lokalnimi skupnostmi, na območju katerih leži posamezna HE. 

5. Koncedent za potrebe usklajevanja sestavi posebno komisijo. 
6. Program izvedbe infrastrukturnih ureditev obsega zlasti :  
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a. Roke izvedbe posameznih ureditev. 
b. Navedbo investitorjev posameznih ureditev, vključno z navedbo pregleda del, ki jih ne bo izvedel koncesionar 

drugih HE. 
c. Način financiranja ureditev, določitev virov sredstev, način ter dinamika njihovega zagotavljanja.. 
d. Obseg in namen sredstev, katere v posameznem proračunskem letu zagotovi koncedent za posamezno ureditev 

in način ter dinamiko njihovega zagotavljanja. 
7. Program izvedbe po pripravi in uskladitvi koncesionar drugih HE in izvajalec gospodarske javen službe pošljeta 

ministrstvu, pristojnem za okolje. 
8. Ministrstvo, pristojno za okolje pridobi na program izvedbe soglasje ministrstva, pristojnega za energetiko in pristojnega 

organa lokalnih skupnosti, na območju katerih leži HE . 
 

Vlada republike Slovenije je dne 28.09.2006 sprejela sklep št. 35000-2/2006/17, s katerim je potrdila načrt financiranja 
investicij za ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture v zvezi z izgradnjo  hidroelektrarn na vplivnem območju spodnje 
Save, ki vsebuje tudi predlagane ukrepe, ki so  jih v predvidenih rokih dolžna izvesti ministrstva in Javno podjetje Infra d.o.o. 
Sredstva po navedenem sklepu so prenizko ocenjena zato se s tem dokumentom predlaga Vladi RS sprememba 
navedenega sklepa. Prenizka ocena izhaja iz dejstva, da je takratna ocena nastala na osnovi projektnih dokumentacij v fazi 
Idejnih zasnov (IDZ), program izvedbe za HE Brežice pa izkazuje oceno investicije po idejnih projektih (IDP) ter Uredbi o 
državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Ur. list RS, št. 50/12). 
 
 

4.   Strokovne podlage za izdelavo Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture 
ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju 
 
Osnovo za pripravo dokumenta Program ureditev za HE Brežice predstavljajo dokumenti :  

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Brežice (Ur. list RS, št. 50/12),  
- Idejni projekt HE Brežice, Ljubljana, marec 2012, izdelovalca IBE d.d., št. projekta IBBR-A200/037, 
- DPN za HE Brežice, maj 2012, Izdelovalca Savaprojekt d.d., s pripadajočimi strokovnimi podlogami, 
- Elaborat razmejitve infrastrukture, kot mapa IDP za HE Brežice, 
- Druga strokovna literatura (elaborati, študije,…), pridobljena za potrebe IDP HE Brežice akumulacijski bazen 
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II. IZGRADNJA UREDITEV Z OCENO FINANCIRANJA 
 

Obseg izgradnje ureditev 
 
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo v Programu ureditev za HE Brežice so: 
akumulacijski bazen, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, 
stikališče, priključek na omrežje, prelivni objekti, odlagališča za sedimente, poglabljanja struge), 
prehod za vodne organizme, drstišča in drugi habitati,  
nadomestni habitati in mirna območja, 
ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena, 
ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščita pred njenimi vplivi, 
ureditve izlivnih delov pritokov Save, 
ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice, 
dostopi do vode za namakanje in zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo, 
ureditve za protierozijsko zaščito na območjih zunaj bazena, 
ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice, 
ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, 
center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja, 
splavnica ob jezovni zgradbi hidroelektrarne, 
rekreacijsko območje v Vrbini pri Brežicah, 
cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta, vključno z ureditvijo parkirišč, 
umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem,  
območje Raceland na območju gramoznice Stari Grad, 
ureditev gramoznice Stari Grad, 
ureditev starega mostu (»vojaški most«) v Krškem, 
obvoznica industrijske cone Žadovinek in občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na 
desnem bregu Save, 
ureditve državne kolesarske povezave in lokalnih kolesarskih povezav na vplivnem območju HE Brežice v občinah Brežice in 
Krško, vključno s premostitvami, 
razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari Grad. 
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Opis ureditev 

2.1. Vplivi na bivalne in druge objekte 

 

2.1.1.Določila DPN za HE Brežice: 

 

Raba zemljišč 
Na območju državnega prostorskega načrta je glede na zasedbo zemljišč opredeljena ta njihova raba: – zemljišča na 
območju prostorskih ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt: to so območja izključne rabe za energetsko, vodno in 
prometno infrastrukturo, na katerih so dovoljeni le gradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi 
ureditvami, splavnice, protipoplavnih ukrepov, cest, zbirnega centra za ravnanje z odpadki in s tem povezanih drugih 
ureditev, vključno z rekreacijo, kakor je to določeno v tej uredbi; 
zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja izključne rabe za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti; 
zemljišča na območjih za obrambne potrebe: to so območja izključne rabe za obrambne potrebe; 
zemljišča na območjih stavbnih zemljišč za bivanje: to so območja, na katerih se ohranja raba prostora; upoštevajo se pogoji 
omejene rabe iz 35. člena te uredbe; 
zemljišča na območjih, ki imajo funkcijo zadrževanja visokih voda: to so kmetijske in gozdne površine, ki ohranjajo obstoječo 
namembnost; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 33. in 34. člena te uredbe; 
zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih voda, na katerih se izvajajo vodnogospodarske ureditve in dejavnosti 
s področij rabe voda, športa in rekreacije ter urejajo nadomestni habitati; 
zemljišča pod dostopno cesto na odseku, na katerem poteka na viaduktu: to so zemljišča, ki se delno uredijo kot nadomestni 
habitat NH4. 
 

Rušitve in sanacije objektov ter odškodnine 
(1) Zaradi načrtovanih ureditev centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se porušijo objekti 
opuščene klavnice na zemljiščih s parcelnima številkama *1285 in *1286, obe k. o. Brežice. 
(2) Zaradi ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem so predvidene te porušitve objektov: enoetažna garažna 
stavba na zemljišču s parcelno številko 1022/18, k. o. Leskovec, enoetažna stavba (druga nestanovanjska stavba) na 
zemljišču s parcelno številko 102289, k. o. Leskovec, in enoetažna nestanovanjska stavba s trgovskim delom na zemljišču s 
parcelno številko 1022/7, k. o. Leskovec. 
(3) Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitev se porušijo objekti: 
domačija Pesje 19: stanovanjski objekt na zemljišču s parcelno številko 212/9, k. o. Pesje; 
domačija Pesje 20: stanovanjski objekt na zemljiščih s parcelnimi številkami 274/447, 274/455 in 274/540, vse k. o. Pesje; 
domačija Pesje 21: en stanovanjski objekt in dva gospodarska oziroma pomožna objekta na zemljišču s parcelno številko 
263/7, k. o. Pesje; 
domačija Pesje 22: en stanovanjski objekt in trije gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 
266/17, 266/20 in 266/22, vse k. o. Pesje; 
domačija Pesje 23: en stanovanjski objekt in štirje gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljišču s parcelno številko 320, 
k. o. Pesje. 
(4) Zaradi gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se porušijo objekti domačije Žadovinek 10: en stanovanjski objekt 
in en gospodarski oziroma pomožni objekt na zemljiščih s parcelnima številkama *415 in *100/2, obe k. o. Leskovec. 
(5) Zaradi gradnje občinske ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se 
porušijo trije pomožni objekti nekdanjega Novolesa na zemljišču s parcelno številko 1014/3, k. o. Leskovec. 
(6) Zaradi izvedbe protipoplavne zaščite Velikih Malenc se ob Globoškem potoku odstranita dve lopi na zemljišču s parcelno 
številko *3/1, k. o. Čatež. 
(7) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne vode se na območju zunaj tega državnega prostorskega načrta na 
dveh objektih v Krški vasi in enem objektu v Spodnjem Starem Gradu zagotovijo sanacijski ukrepi, in sicer za: 
stanovanjska objekta Krška vas 86 b in 86 c: sanacija temeljev, 
stanovanjski objekt Spodnji Stari Grad 18 a: hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja. 
(8) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne 
vode se zagotovi sanacija na petih objektih v Krški vasi, enem objektu v Gorenjih Skopicah, dveh objektih v Pesjem, dveh 
objektih v Gornjem Lenartu in devetih objektih v Spodnjem Starem Gradu, in sicer: 
sanacija temeljev in hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja ter za vodo neprepustna ureditev kletnih prostorov ali zasip kleti 
z odškodnino ali nadomestnim objektom kleti: stanovanjski objekti Krška vas 40 a, Krška vas 42, Krška vas 86 a, Krška vas 
88 b, Gornji Lenart 39 a, Spodnji Stari Grad 16 (dva objekta), Spodnji Stari Grad 20, Spodnji Stari Grad 52 in Spodnji Stari 
Grad 53, ter 
sanacija temeljev in/ali hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja: stanovanjski objekti Krška vas 41 a, Gorenje Skopice 10, 
Gornji Lenart 28 a, Spodnji Stari Grad 15, Spodnji Stari 
Grad 54, Spodnji Stari Grad 59 in Spodnji Stari Grad 64. 
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(9) Podrobnejši način sanacije se določi za vsak objekt posebej glede na njegovo konstrukcijo in obliko, material, geološke 
razmere in višino podtalnice ter v dogovoru z lastnikom. 
(10) Za nadomestitev nepremičnin in škode na njih se ob upoštevanju utemeljenih zahtev lastnikov zagotovi ustrezna 
nadomestna nepremičnina oziroma plača odškodnina. 
(11) Dopustni so tudi odkupi in rušitve drugih objektov, če se na podlagi podrobnejših podatkov, analiz in projektnih 
preveritev izkaže, da sanacijski ukrepi niso smiselni, ker bi bili stroški sanacije višji od vrednosti objekta. 
 

Izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je na stanovanjskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del 
v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, vgradnja 
strešnih oken, namestitev naprave za ogrevanje, hišnih TV-anten, toplotne črpalke, klimatskih naprav, izvedba notranjih 
instalacij, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je 
barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva ali opečna barva strehe. 
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je na gospodarskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del 
v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, zamenjava 
oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v svetlih 
peščenih ali sivih tonih in siva barva strehe. 
(3) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje gradenj in prometne, energetske ter vodne infrastrukture. 
 

Dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve 
(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 66. členu te uredbe, je na območju državnega 
prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dovoljeno: 
vzdrževanje, rekonstrukcija brez povečanja bruto tlorisne površine stavb pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, in 
odstranitev obstoječih objektov, 
urejanje vodotokov in  
opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih. 
(2) Za vse posege iz prvega odstavka velja, da ne smejo poslabšati ali kakor koli spreminjati vodnega režima in pogojev za 
izvedbo ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta. 
(3) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se na območju križanja obvoznice in dostopne ceste do stebra SM 219 2 x 400 kV 
daljnovoda Beričevo–Krško omogoči dostop do stebra. 
 
 

2.1.2.Določila IDP za HE Brežice   

 
Objekte in poselitvena območja v širši okolici bazena HE Brežice potencialno ogroža dvig gladine podzemne vode ter voda, 
ki se ob poplavah izliva v poplavno območje. Tem vplivom je posvečena posebna pozornost. Na osnovi analize sedanjega 
stanja temelječi na opazovanjih in zgodovinskih podatkih sta izdelana matematična modela pozemne vode Krškobrežiškega 
polja in hibridni hidravlični model površinskih voda, ki v več delih pokriva območje od HE Krško do državne meje. Z modeli je 
nato simulirano bodoče stanje po izgradnji HE Brežice, kar je omogočilo opredelitev vplivov izgradnje ter opredelitev ter 
zasnovo ukrepov za zmanjšanje stopnje ogroženosti in/ali zavarovanje ogroženih objektov. 
 
Na osnovi hidroizohips gladine podzemne vode za bodoče stanje je v procesu modeliranja ugotavljana ogroženost zemljišč 
in objektov ter preverjana učinkovitost ukrepov za zniževanje gladine podzemne vode. 
 
Za oceno vpliva dviga gladine podtalnice na obstoječe stanovanjske objekte in na poslovno-proizvodne objekte je bil 
narejen popis objektov in kot terena na podlagi pridobljenega geodetskega posnetka in temeljnega topografskega načrta ter 
naknadno na podlagi ankete. Popisana ogrožena območja stanovanjskih objektov se nahajajo v naseljih Mrtvice, Gorenje 
Skopice, Dolenje Skopice, Šentlenart, Gornji Lenart, Pesje, Spodnji Stari grad in Krška vas. Poslovno-proizvodnji objekti se 
nahajajo  na območju PC Drnovo – zahod, zbirni center Spodnji Stari grad, asfaltna baza Drnovo, hipodrom Brege in baza 
Boršt. Izveden je bil tudi popis ogroženih objektov zaradi visoke vode. Ugotovljeno je, da ogroženih objektov, z izgradnjo HE 
Brežice, zaradi poplav ne bo.  
 
Izdelana je bila podrobnejša preverba tangiranih stanovanjskih objektov in določenih območij (poslovne cone in drugo) 
zaradi dviga podtalnice na in izven območja DPN za HE Brežice.  
 
Popis je narejen na podlagi izohips (za visoki in srednji nivo podzemne vode) in kot terena, pridobljenih iz geodetskega 
posnetka in temeljnega topografskega načrta.  
 



PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV 

VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA HE BREŽICE 

 

Str. 10 od 100 

 

Podatki s katerimi smo razpolagali, so se izkazali za premalo natančne za dokončne določitve eventualnih ukrepov, zato smo 
na podlagi ankete poizkušali pridobiti dodatne podatke za posamezne objekte.  
 

Ogroženi objekti -sanacija 
Popisana ogrožena območja se nahajajo v naseljih: Mrtvice, Gorenje Skopice, Dolenje Skopice, Šentlenart, Gornji Lenart, 
Pesje, Spodnji Stari grad in Krška vas. 
 
Predvideni popisani ogroženi objekti, so bili popisani po principu višinske razlike med nivojem podtalnice in kote obstoječega 
terena. Popisani objekti so bili tako evidentirani v območju, kjer se je predvidena podtalnica približala koti terena na razdalji 
manjši ali enaki 3,0 metrom. 
 
V januarju 2011 je bila izvedena anketa za predvidene ogrožene objekte v vplivnem območju HE Brežice, v smislu 
ogroženosti objektov zaradi podtalnice.  
 
V maju 2011 so bili izvedeni dodatni anketni popisi, v sklopu IDP za HE Brežice, zaradi vpliva podtalne vode na objekte v 
ureditvenem območju. 
 
Na pobudo krajanov Spodnjega Starega gradu je bila tako izvedena anketa za celotno naselje Spodnji Stari grad ter za 
določene objekte v naseljih Krška vas in Dolenje Skopice. Osnova za pregled ogroženosti pa je bil novi model podtalnice iz 
marca 2011. 
 
Za lastnike posameznih stanovanjskih objektov je bilo pripravljenih in posredovanih skupaj 135 anketnih vprašalnikov iz 
katerih smo pridobili podatke o: 
 

-objektu  
-starost,  
-material nosilne konstrukcije,  
-talne in stenske obloge,  
-število etaž, 
-ali ima objekt klet oziroma je vkopan (delno ali cel), 
-ali ima objekt greznico;  
-predhodnih težavah z vodo  
-vdor vode zaradi dviga rek Krke in Save,  
-vdor vode zaradi dviga podtalnice,   
-kolikokrat, kdaj nazadnje,  
-kako visoko; 
-nestanovanjskih objektih – gospodarskih objektih pri posameznem lastniku 

 
Podatki o sedanjih in bodočih gladinah podzemne vode so naslednji: 

kraj obstoječi srednji nivo 
podtalnice 

obstoječi visoki nivo 
podtalnice 

predviden srednji nivo 
podtalnice 

predviden visoki nivo 
podtalnice 

Mrtvice  146,25 147,00 147,25 147,25 

Skopice 143,25 – 144,4 144,75 – 145,50 144,75 – 145,60 144,95 – 145,75 

Krška vas 141,75 – 143,00 143,00 – 144,50 143,00 – 144,25 143,25 – 144,50 

Brežice 144,00 145,50 145,00 145,50 

Gornji Lenart 144,75 146,25 146,25 147,00 

Pesje 144,75 – 145,75 146,10 – 147,10 146,50 – 147,00 146,80 – 147,75 

Spodnji Stari grad 147,00 – 149,25  148,50 – 149,80  148,50 – 149,80  149,00 – 150,25  

 
Na podlagi razpoložljivih podatkov smo pripravili tabele s katerimi prikazujemo ogroženost objektov. 
 
Kriteriji za določitev ogroženosti so naslednji: 
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med najnižjo koto tlaka v objektu in koto modela podtalnice je razlika več kot 1m (objekti niso ogroženi), 
med najnižjo koto tlaka v objektu in koto modela podtalnice je razlika od 0 do 1m  (objekti imajo omočene temelje), 
kota modela podtalnice je višja od najnižje kote tlaka v objektu (voda vdira v objekt) 
Po določitvi kriterijev smo klasificirali objekte po ogroženosti in sicer za model visokega nivoja podtalnice: 
 

(a) Objekti, ki bodo po izgradnji HE Brežice na novo ogroženi zaradi dviga podtalnice, 
 

(b)Objekti, ki so že pri obstoječem modelu podtalnice ogroženi in se jim stanje po izgradnji HE Brežice poslabša (npr.: iz 
omočenosti temeljev prehaja voda v prostor…), 

 
(c)Objekti, ki po osnovnih kriterijih glede na model podtalnice niso ogroženi, vendar imajo težave z vdorom vode v 

objekt (podatki pridobljeni iz anket), 
 

(d)Popisani in anketirani objekti, ki nimajo težav z vdorom vode in jih po izračunih dviga podtalnice ne pričakujemo 
 

Ogroženi objekti posameznih kategorijah 
V kategorijo A - Objekti, ki bodo po izgradnji HE Brežice na novo ogroženi zaradi dviga podtalnice so trije, od katerih sta dva 
v Krški vasi (KV_17, KV_18) in eden v Spodnjem Starem gradu (V_11).  Predvidena je naslednja metoda zaščite. Sanacija 
temeljev (impregnacija, hidroizolacija pod zidovi), način sanacije bo določen po detajlnem pregledu in analizi stanja. Po 
potrebi se glede na način izvedbe talne plošče v kleti ali pritličju in strukturo tal izvede dodatna hidroizolacija talne plošče. 
 
V kategorijo B - Objekti, ki so že sedaj ogroženi in se jim bo stanje po izgradnji HE Brežice še poslabšalo, je skupaj 19, od 
tega jih je pet v Krški vasi (KV_22, KV_5a, KV_8, KV_16, KV_6), eden v Gorenjih Skopicah (S_3), dva v Pesjem (P_4 in 
P_5), dva v Gornjem Lenartu (GL_1, GL_4) in devet objektov je v Spodnjem Starem gradu (V_10, V_10a, V_16, V_22, 
V_23, V_8, V_9, V_18 in V_20). Predvidena je naslednja metoda zaščite. Sanacija temeljev, hidroizolacija tal in sten kleti 
(tesnjena posoda), impregnacija kletnih zidov nad nivojem podzemne vode, obnova tlaka in sten, po potrebi prilagoditev 
napeljave in pohištva. Način sanacije bo določen po izvedenem podrobnem snemanju objektov, stanja, načina izvedbe in 
materialov konstrukcije objektov, razporeditve in namembnosti prostorov, določitvi strukture tal ter na osnovi stopnje 
ogroženosti za vsak objekt posebej in v dogovoru z lastniki objektov. 
 
V primeru, da z racionalnimi tehničnimi ukrepi objektov ni možno učinkovito zaščititi oz. pri ugotovitvi, da je zaščita predraga, 
so možne tudi rešitve na način odkupa dela objekta (odškodnina za neuporabnost), zasip kleti ali dela kleti v kombinaciji z 
izolacijo zgornjega dela objekta ali izgradnja nadomestnega objekta ali objektov kot nadomestilo za izgubljene prostore 
(garaža, klet, kurilnica, delavnica, …), ki je lahko podzemni ali nadzemni, v neposredni bližini ogroženega objekta ali na drugi 
lokaciji ter ustrezna ureditev napeljav.  
 
Možne so tudi kombinacije vseh ukrepov, končne rešitve pa bodo določene v dogovoru z lastniki objektov. 
 

Poslovno proizvodni objekti 
Objekti so popisani tako v območju DPN kot tudi zunaj omenjenega območja. 
  
PC Drnovo – zahod 
V PC Drnovo – zahod se nahajajo proizvodni in poslovni objekti. Anketirani so bili Scheidt-Sava, Willy Stadler, Poslovni 
objekt Kerin, IGM Sava, Poslovni objekt Begrad, od zunaj pa je bil pregledan objekt v gradnji (bivši Transport). 
Višinska kota terena se giba med 150.0 in 153.0 mnm, predvidena višina srednjega nivoja podtalnice je na 150.0 mnm, 
visoki nivo podtalnice pa je 150.5 mnm. 
Izmed zgoraj naštetih objektov imajo nekateri nivoje pod koto terena, to pa so: objekt Scheidt-Sava, proizvodni objekt Willy 
Stadler (peskalnica),  
 
Kot opombo lahko zapišemo, da je bila pri poslovnem objektu Kerin, v februarju 2011 trenutna kota podtalnice ca 1,3 m pod 
obstoječo koto terena ob objektu. 
V enem jašku pri upravnem objektu Begrada je bilo dne 04.02.2011 izmerjena višina podtalnice in sicer je le-ta znašala ca 
0,70 m pod koto terena. 
  
Drugi poslovni objekti na tem območju se nahajajo na koti terena in niso vkopani. 
 
Zbirni center Spodnji Stari grad 
V zbirnem centru Spodnji Stari grad so vsi objekti postavljeni na koti terena. Na vhodu v zbirni center pa se nahaja v niveleti 
s cesto tehtnica, katere temelji in sam sistem je pod koto terena. Pri poplavah v septembru 2010 je prišlo do delnega zalitja 
sistema tehtanja, vendar brez težav. 
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Asfaltna baza Drnovo 
Vsi objekti so na koti terena in niso vkopani. za odvodnjavanje meteorne vode je na celem kompleksu zgrajena kanalizacija, 
ki se zaključi v zbiralnikih vode in kasneje v bazenu, kjer ponikne. 
 
Hipodrom Brege 
Na območju hipodroma so postavljeni leseni hlevi na koti terena in niso vkopani. 
 
Baza Boršt 
Objekti so zgrajeni na koti terena in niso vkopani. Na območju je tudi bazen za vodo. Gladina le-te niha za ca 1m, vendar do 
sedaj še ni prišlo do razlitja le-te. 

 
Ogroženi objekti – rušenje 
Predvidena je odstranitev kontejnerja pri gramoznici Vrbina. 
 
Ogroženi objekti – odkup 
Zaradi neracionalne zaščite pred poplavnimi vodami je predviden odkup in nadomestilo treh kmetij  v poplavnem območju v 
Vrbini. 
 
Objekti v območju  »klavnica« v Brežicah, ki so na trasi dostopne ceste do jezovne zgradbe HE Brežice in v območju centra 
HESS so predvideni za odkup in rušenj. 
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2.2.Vplivi na železniško omrežje 

 

2.2.1.Določila DPN za HE Brežice 

Ni podatkov. 
 
 

2.2.2.Določila IDP za HE Brežice  

 
V območju železniške proge Dobova – Ljubljana niso predvideni posegi v okviru izgradnje HE Brežice. Edini potencialni vpliv 
predstavlja dvig gladine podzemne vode, ki se bo ob povprečnih hidroloških razmerah pod železnico dvignila do 1,5 m nad 
današnji nivo (od km 459,5 do 462,0 za 0,3-0,6 m, od km 462,0 do 466,2 praktično ni vpliva, od km 466,2-467,5 do 1,5 m). 
Preverjeni so morebitni vplivi dviga podzemne vode na železniški nasip, objekt, ter SV in TK naprave. 
 
Vpliv na železniški nasip 
V skladu z zaključki elaborata »Mnenje o vplivih dviga podzemne vode po izgradnji HE Brežice na stabilnost avtocestnega in 
železniškega nasipa«, IRGO, december 2010, dvig podzemne vode po izgradnji HE Brežice ne bo vplival na stabilnost 
železniškega nasipa. Nivo podzemne vode tudi po izgradnji HE Brežice ne bo segal v telo železniškega nasipa ampak bo 
ostal vsaj 1,5 m pod nivojem okoliškega terena. 
 
Vpliv na objekte 
V potencialnem vplivnem območju so le prepusti in premostitve, ki so najnižji objekti železniške proge. Natančnih podatkov o 
globini temeljenja objektov ni, vendar je ocenjeno, da bo gladina podzemne vode po izgradnji HE Brežice ostala pod temelji, 
kar pomeni, da bodo vplivi na objekte zanemarljivi. 
 
Vplivi na SV in TK kable 
Vzdolž železniške proge, delno po levi in delno po desni strani, potekajo vkopani SV in TK kabli. Podatke o trasi kablov so 
posredovale Slovenske železnice, d.o.o., Sekcija za SVTK Ljubljana (skeni risb). Trasa je bila vektorizirana in prenesena v 
digitalni 3D model reliefa izdelan na osnovi geodetskega posnetka. Na osnovi tako pripravljenega modela je izrisan vzdolžni 
profil terena v trasi kablov ter določen njihov višinski potek, pri čem je po podatkih SŽ upoštevana globina vkopa kablov 0,8 
m.  
 
Po izgradnji HE Brežice bo gladina podzemne vode v povprečnih hidroloških razmerah segala najmanj ca. 1,7 m pod nivo 
kablov in sicer v točki, kjer je današnja gladina podzemne vode 2,1 m pod kabli. Zato vpliva izgradnje HE Brežice na SV in 
TK kable ne bo. 
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2.3.Vplivi na cestno omrežje 

 

2.3.1.Določila DPN za HE Brežice 

 

Omrežje cest, kolesarskih in drugih poti 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se poleg ureditev cest in poti, opredeljenih v drugih členih te uredbe, 
izvedejo: 
ureditev večnamenskih poti vzdolž drenažnih kanalov ob vznožju nasipov in po obrežju Save na delu, kjer ne bo nasipov; 
ureditev poljskih poti vzdolž nasipov, s katerimi se zagotovi dobra dostopnost kmetijskih zemljišč. Na odsekih, na katerih 
nasipi niso predvideni, lahko vlogo poljske poti prevzame večnamenska pot. Za navezavo poljskih in drugih poti na 
večnamensko pot se izvedejo premostitve s cevnimi prepusti čez drenažne kanale; 
navezave vseh poti na obstoječe omrežje poti, z navezavo na Krško in Brežice ter druga naselja, navezavo na zaledje, 
navezavo na obstoječe poljske in tematske poti ter lokalne ceste, pa tudi na obvodni prostor Krke pri Krški vasi; 
ureditev državne kolesarske povezave na levem bregu Save vzdolž visokovodno-energetskih nasipov z navezavami na 
omrežja javnih in drugih poti na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega, pri čemer se po lokalnih cestah 
načrtuje mešani promet motornih vozil in kolesarjev, ki se uredi le z dodatno prometno signalizacijo za kolesarje. 
(2) Na levem bregu Save se zaradi gradnje visokovodno-energetskega nasipa prestavi obstoječa gozdna cesta, ki povezuje 
območje ob NEK prek Vrbine do Brežic oziroma Gornjega Lenarta v dolžini približno 3,3 km. Trasa prestavljene ceste poteka 
med nasipom in drenažnim kanalom, izvede pa se v makadamu, pri čemer normalni prečni profil cestišča znaša 6,0 m, 
niveleta je 0,5 m nad terenom z horizontalni in vertikalni elementi za računsko hitrost 30 km/h. Obstoječe poljske poti v smeri 
sever–jug se priključijo na prestavljeno gozdno cesto in prečkajo drenažni kanal s cevnimi prepusti. V km Save 741,800 in 
743,450 se uredi dovoz na energetski nasip oziroma dostop do reke. Brežine cestnega telesa se ustrezno zavarujejo pred 
erozijo vode. 
(3) Do jezovne zgradbe se zgradi cesta, ki poteka od Dobovske ceste po kmetijskih površinah in čez Sejmarsko pot do 
Prešernove ceste, prečka območje načrtovanega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja 
in se nadaljuje do platoja pri jezovni zgradbi. Odcep z Dobovske ceste se uredi kot trikrako, prečkanje Prešernove ceste pa 
kot štirikrako nivojsko križišče. Normalni prečni profil ceste znaša 7,0 m s horizontalnimi in vertikalnimi elementi za projektno 
hitrost 50 km/h. Na območju pod ježo Save, ki je del retenzijskih površin, cesta prečka potok Strugo in retenzijo z mostom 
dolžine približno 200 m in normalnim profilom širine 5,50 m, ki se izvede z okvirno sedmimi odprtinami in se s svojo 
geometrijo v celoti vključuje v elemente dovozne ceste. Cesta se izvede v asfaltu. 
(4) Niveleta ceste pri gramoznici Stari Grad se poviša tako, da bo imela vlogo visokovodnega nasipa, ki ob poplavah 
preprečuje tok vodi po stari strugi in ščiti območje Spodnjega Starega Gradu pred poplavo v času, ko bo s prelivanjem vode 
iz Save čez visokovodni razbremenilnik aktiviran retenzijski prostor na levem bregu reke. 
(5) Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo kolesarske povezave lokalnega pomena vzdolž bazena po 
večnamenskih poteh, po obstoječih prometnicah ter po novih poteh in cestah iz tega državnega prostorskega načrta. Vse 
rekonstrukcije mostov in prehodov čez potoke ter nove premostitve potokov se izvedejo v širini, ki omogoča kolesarski in 
pešaški promet. Za dostop kolesarjev v inundacijo se izvede dostopna klančina z železnega mostu tik ob obstoječih 
stopnicah. Uredi se še dodaten dostop v inundacijo. Kolesarske povezave se ne urejajo v neposredni bližini nadomestnih 
habitatov. Za urejanje kolesarskih poti po obstoječih poljskih poteh na posebnem ohranitvenem območju SCI Vrbina niso 
dopustni posegi zunaj teh poti. Ob kolesarskih poteh se lahko uredijo počivališča in pripadajoča drobna urbana oprema 
(klopi) ter javna razsvetljava, ta pa ni dopustna na odsekih tik ob nadomestnih habitatih, na drugih mirnih območjih in 
območjih Natura 2000. 
(6) Do čistilne naprave Brežice – zahod se z lokalne ceste zgradi nova dovozna pot v širini 3m. 
(7) Preuredi se dostop do objekta Jutranjka, v prvi fazi kot priključek na Prešernovo cesto pred štirikrakim križiščem, ob 
morebitnem povečanju prometa pa po trasi dovozne ceste do objekta Policije.  
(8) Na območju tega državnega prostorskega načrta je na levem bregu Save dopustna umestitev novonačrtovane regionalne 
ceste Krško–Brežice, če se oblikuje tako, da ne spreminja retenzijske zmožnosti poplavnega območja, kar se dokaže s 
celovito hidrološko hidravlično analizo v sklopu enotnega hidravličnega modela poplavnega območja HE Brežice. 
(9) Na območjih, na katerih načrtovane ureditve posegajo v območje avtoceste oziroma veljavnih lokacijskih načrtov se 
omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z 
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza. Zaradi načrtovanih ureditev v nobenem primeru ne smejo biti ogrožene stabilnost 
cestnega telesa, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste. 
 

Obvoznica industrijske cone Žadovinek 
(1) Na območju Žadovinka se izvede obvoznica industrijske cone Žadovinek, ki se načrtuje od obstoječega krožnega križišča 
na glavni cesti G1-5/366 Krško–Drnovo do krožnega križišča ob mostu na desnem bregu Save v dolžini približno 1,258 km. 
(2) Za priključitev naselja Žadovinek na obvoznico se med obstoječe naselje in poslovno-trgovski objekt Eurogarden umesti 
krožno križišče. 
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(3) Uredi se dostop do merilno-regulacijske plinske postaje. 
(4) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se za dostop do stebra na stojnem mestu SM 219 daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo – 
Krško uredi dostop kot je načrtovan v Uredbi o državnem 
lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06). Po izgradnji obvoznice Žadovinek pa 
se za dostop do stebra SM 219 uredi priključek iz obvoznice. 
(5) Na celotni dolžini ceste sta predvidena dva vozna pasova. Normalni prečni profil obvoznice vključuje dva vozna pasova 
širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m, levo bankino širine 1,25 m, desno koritnico širine 0,75 m in desno bermo 
širine 1,25 m. Na severnem delu trase je profil v dolžni približno 90 m razširjen za širino kolesarske steze vzdolž desnega 
roba obvoznice. 
(6) Ob vznožju nasipa obvoznice se v dolžini 450 m preuredi večnamenska pot od krožnega križišča na desnem bregu Save 
proti jugu, kjer prečka načrtovani visokovodni nasip in se naveže na obstoječo večnamensko pot. Na večnamensko pot se 
priključi kolesarska steza, ki poteka od krožišča na desnem bregu Save. Krožno križišče za naselje Žadovinek prečkata 
kolesarska steza in hodnik za pešce. 
(7) Padavinske vode z območja ceste in krožnega križišča se zbirajo v padavinski kanalizaciji ter odvajajo v Savo in 
ponikovalnico prek standardiziranih lovilcev olj.  
(8) Del obvoznice med naseljem Žadovinek in krožnim križiščem na desnem bregu Save ima tudi vlogo visokovodnega 
nasipa. 
 

Občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save 
(1) Občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se izvede kot 
severni krak štirikrakega krožnega križišča v dolžini približno 200m. 
(2) Uredita se dva vozna pasova ter v dolžini 90 m od krožnega križišča obojestranska kolesarska steza in hodnik za pešce. 
Na preostalem odseku se uredi enostranska večnamenska steza za kolesarje in pešce za dostop do območja novo 
načrtovanega Raya centra in do predvidene ureditve južnega dela površin za šport in rekreacijo ob Savi. 
(3) Niveleta ceste upošteva kote predvidene ureditve južnega dela območja za šport in rekreacijo; med občinsko cesto in tem 
območjem se uredi večnamenska pot. Uvoz na južni del območja za šport in rekreacijo se v nadaljnjih postopkih načrtovanja 
po potrebi prestavi in prilagodi mestu uvoza na območje Raya centra. 
(4) Padavinske vode z območja ceste se zbirajo v padavinski kanalizaciji in odvajajo v Savo prek standardiziranih lovilcev olj. 
(5) Občinska cesta ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.  
 

Ureditev brvi v središču Krškega 
(1) Na območju starega mestnega jedra Krškega se postavi brv za kolesarje in pešce. 
(2) Brv se izvede v vitki konstrukciji in širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Oblikovanje konstrukcijskih elementov 
brvi, ograje in druge urbane opreme se uskladi z arhitekturo in elementi urbane opreme v mestnem jedru. 
 

Ureditev starega Vojaškega mostu 
(1) Izvede se rekonstrukcija ali porušitev in nova gradnja z razširitvijo in podaljšanjem trase starega Vojaškega mostu v 
Krškem kot jeklena palična transparentna konstrukcija na višinski koti obstoječega mostu, tako da se premostitveni objekt 
inštalacijskega mostu preuredi v most za javni promet, pri čemer je čezenj dopustno vodenje instalacij, kar se upošteva pri 
oblikovanju objekta, tako da ne bodo moteče. 
(2) Na mostu se uredijo površine za kolesarje in pešce v skupni širini najmanj 6,10 m, most pa se naveže na predvidene 
kolesarske in pešaške povezave na levem in desnem bregu Save. 
(3) Mostna ograja se oblikuje transparentno kot sestavni del celotne konstrukcije in podobe mostu.  
 
 

2.3.2.Določila IDP za HE Brežice 

 

Skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture 
(1) Zaradi izvajanja ureditev tega državnega prostorskega načrta so dopustne gradnja in vzdrževanje objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena. 
(2) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno 
uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur. 
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo križanja in vzporedni poteki predvidenih ureditev s 
komunalnimi, energetskimi in komunikacijskimi vodi ter prometno infrastrukturo in podajo ustrezne tehnične rešitve. 
Projektne rešitve za vsa križanja in tangence se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih 
upravljavcev. 
(4) Objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe ali predvideno kanalizacijsko, 
vodovodno, elektroenergetsko, komunikacijsko in plinovodno omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev 
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posameznih vodov in po pridobitvi njihovih soglasij. Dopustna je ureditev lastnih sistemom za čiščenje odpadnih voda, v 
skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. 
(5) Potek vodov se zagotovi po ali ob prometnih, intervencijskih  površinah ali površinah v javni rabi. Če zaradi časovne ali 
funkcionalne neusklajenosti ni mogoče uskladiti poteka prometnic in drugih infrastrukturnih vodov, je vode dopustno graditi 
tudi izven koridorjev teh površin, vendar tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. 
(6) Znotraj meje območja tega državnega prostorskega načrta so dopustni gradnja in vzdrževanje tudi drugih infrastrukturnih 
omrežij in priključkov lokalnega pomena v skladu z načrti Občin, upravljavcev vodov in občinskimi prostorskimi akti, v kolikor 
niso v nasprotju z določili te uredbe in ne poslabšajo ali kakor koli spreminjajo vodnega režima in ostalih ureditev, ki so 
predmet tega državnega prostorskega načrta.  
(7) Pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura na kraju samem. 
(8) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, 
da ne prizadenejo kulturne dediščine. Če se gradnji infrastrukture na območjih kulturne dediščine ni mogoče izogniti, je ta 
dopustna le v skladu s soglasjem pristojnega organa.  
(9) Dopustne so spremembe tras in lokacij posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. 
(10) Natančni potek priključkov, lokacije in oprema priključnih mest ter drugi tehnični elementi za vso gospodarsko javno 
infrastrukturo se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Deviacija »JAVNE POTI« na odseku NEK Šentlenart 
Zaradi izgradnje HE Brežice, energetskih nasipov na levem bregu Save, bo potrebno prestaviti obstoječo javno pot št. JP2-
693 631 (občina Krško) oziroma gozdno pot (občina Brežice) na relaciji NEK – Vrbina – Šentlenart pri Brežicah.  
 
Za dovoz do energetskih nasipov in kmetijskih zemljišč ob njem, bo potrebno obstoječo pot prestaviti v dolžini 3,325 km. 
Pričakovana prometna obremenitev je majhna, zato bo prestavljena javna (gozdna) pot ožja z makadamsko voziščno 
konstrukcijo. Trasa poti bo  potekala med drenažnim kanalom in energetskim nasipom. Prečkanje poti preko drenažnega 
jarka in priključevanje obstoječih poljskih ali gozdnih poti bo izvedeno preko cevnih prepustov. 
 

Dostopna cesta do jezovne zgradbe HE Brežice (lokalna cesta) 
Cesta med Dobovsko cesto in centrom HESS – lokalna cesta. 
Za dovoz do jezovne zgradbe HE Brežice in centra HESS oziroma navezavo na obstoječo cestno omrežje bo potrebno 
zgraditi novo dostopno cesto iz Brežic. Trasa dostopne ceste bo potekala od Dobovske ceste preko kmetijskih površin in 
obstoječe Sejmarske poti do Prešernove ceste, prečkala kompleks opuščene Klavnice na katerem bo zgrajen center HESS 
do mostu, ki prečka poplavno območje med Brežicami in platojem ob jezovni zgradbi HE. 
 

Most med centrom HESS in jezovno zgradbo HE 
Most je armiranobetonski, dolžine 195,90 m (med osema obeh krajnih opornikov). Skupna dolžina mostu, skupaj s 
paralelnimi krili opornikov znaša 205,10 m. Razporeditev razponov ustreza morfologiji terena, s poudarkom na pravilih 
gradbene mehanike, ki zagotavljajo tudi ekonomičnost izbrane zasnove. 
 

Zavarovanje mostnih opornikov 
Zaradi poglobitve dna struge Save je potrebno izvesti zavarovanje opornikov železnega mostu v Brežicah ter mostu pri 
Čatežu. Način zaščite bo dokončno določen na osnovi dodatnih raziskav temeljev in konstrukcije opornikov, ki jih je šele 
potrebno izvesti. 
 

Zaščita podvozov pod avtocesto 
Vplivi na avtocesto so: 

-poplavna ogroženost podvozov pod avtocesto zaradi poplavljanja inundacije, 
-ogroženost nasipa avtoceste zaradi erozijske moči vodnega toka po inundaciji, 
-vpliv dviga podtalnice na stabilnost nasipa avtoceste, 
-preplavitev podvozov zaradi dviga gladine podtalnice in 
-zmanjšanje kapacitete ponikalnic za meteorno vodo iz vozišča avtoceste. 

 
Zatesnitev podvozov in ureditev ponikalnic za meteorno vodo 
Podvozi, ki bodo v območju dviga gladine podtalnice zaradi izgradnje HE Brežice bodo zatesnjeni, urejeno bo tudi 
prečrpavanje meteorne in pronicujoče vode. Dvignjena podtalnica bo verjetno vplivala tudi na infiltracijsko sposobnost 
ponikalnic za meteorno vodo, kar bo v naslednjih fazah projektiranja potrebno še dodatno preveriti. 
 
Sedanje višinsko stanje podtalnice, ki izhaja iz modela podtalnice iz meseca marca 2011, nam poda podatek, da so podhodi 
deloma omočeni s podtalno vodo pri določenem dvigu podtalne vode. Za podrobnejše definiranje vpliva na podhode, bi bilo 
potrebno izvesti detajlnejše meritve gibanja nivoja podtalnice za sedanje stanje. 
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Izraz »zalivanje podhoda« pomeni zalivanje tampona ceste in posteljice, saj predvideni modeli visokega nivoja podtalnice ne 
predvidevajo »plavanja« v podhodih, pač pa zgolj omočenje spodnjega ustroja ceste. Ob ekstremnih hidroloških razmerah je 
gladina podzemne vode skoraj zanesljivo višja od kote vozišča, zaradi česa voda zalije podvoza. Torej, posledice izgradnje 
HE Brežice bodo dvig gladine v območju srednjih in »normalno« visokih hidroloških razmerah, pri zelo visokih dvigih 
podzemne vode vpliva ni.   
 
Glede na izvedbo vseh ureditev v sklopu avtoceste podajamo opombo, da vsa izvedena dela niso natančno usklajena z 
izdelano projektno dokumentacijo za avtoceste, kar je ugotovljeno z višinsko izmero izvedeno v okviru tega projekta. Dna 
ponikovalnih bazenov so izvedena višje od predvidenih po projektu, iztoki meteornih voda iz podhodov so izvedeni drugače 
kot je bilo zarisano po projektu, izvedba prečnih profilov podhoda 3-1 ni usklajena s projektno dokumentacijo, krone nasipov, 
ki ščitijo podvoza pred vdorom površinskih voda pa niso izvedena do predvidene višine, kot je načrtovano v projektni 
dokumentaciji, …). 
 
Zgoraj zapisano in dejstvo, da so nasipi nekoliko nižji od projektno načrtovanih, nam že v tem trenutku povzroča težave, saj 
sta podhoda (3-11 in 3-1) v primeru poplavljanja zalita s površinsko vodo. Glavna napaka je neustrezna zaščita pred 
poplavami. Predhodno zalitje podhodov s površinsko vodo, nam ne poda realnega stanja gibanja podtalnice na primerih 
podhodov, ker ni možno določiti vplivov gibanja podtalnice v primeru poplavljanja.  
 
Predvidena rešitev oz. zavarovanje podhodov je možna z izvedbo kesona in preprečitvijo vtoka vode (podtalnice kakor tudi 
površinske vode). Zaradi nepravilne in nezadostne višine nasipa pri uvozih v podhode pa bo predhodno potrebno nadvišanje 
nasipov na varovalno koto, s čimer bosta podhoda ščitena pred vdorom površinske vode. 
 
V nadaljnjih fazah projektne dokumentacije bo potrebno preveriti kapaciteto zadrževalnih bazenov iz AC in neujemanje z 
izdelanim projektom AC (višinska preverba zadrževalnih bazenov in na podlagi tega kapacitetna preverba). Skladno s tem bo 
potrebno povečanje kapacitete ponikalnih bazenov zaradi dodatnega črpanja vode iz podhodov. 
 

Nadvišanje varovalnih visokovodnih nasipov ob podvozih 
Pri vseh podvozih je na strani proti Savi izvedena zaščita z varovalnimi nasipi, ki preprečujejo preplavitev podvozov in pretok 
poplavne vode v območje južno od avtoceste. Gladina vode v inundaciji med bodočimi energetskimi nasipi in avtocestnim 
nasipom se bo  po izgradnji HE Brežice znižala, kar pomeni, da bo izgradnja HE Brežice imela pozitiven vpliv na poplavno 
varnost avtoceste. Kljub temu je izvedena preverba poplavne ogroženosti  treh podvozov v poplavnem območju Save med 
Krško Vasjo in Skopicami na osnovi posnetka izvedenega stanja in projekta izvedenih del, ki jih je dal na razpolago 
projektant avtoceste in je ugotovljeno, da zaščitni nasipi ponekod niso izvedeni na ustrezni koti že za današnje stanje, zato 
jih je potrebno nadvišati 
 

Protierozijska zaščita varovalnih nasipov ob podvozih in dovoznih ramp na nadvoze.  
Rezultati hibridnega hidravličnega modela kažejo na nebistvene spremembe strižnih napetosti zaradi vodnega toka po 
poplavnem območju glede na današnje stanje. Poleg tega se gladina ob avtocestnem nasipu pri Q100 po izgradnji HE Brežice 
nekoliko zniža. Ker se stanje po izgradnji HE Brežice ne bo poslabšalo, dodatni ukrepi za zavarovanje nasipa avtoceste niso 
predvideni. Rezultati HH modela kažejo, da se že danes ob visokih vodah pojavljajo koncentracije hitrosti in s tem tudi 
erozijske moči vode ob dostopnih rampah na nadvoze in varovalnih visokovodnih nasipih pri podvozih. med Skopicami in 
Krško vasjo. Glede na to, da ni informacij o ugotovljenih erozijskih poškodbah bodo protierozijske zaščite izvedene v primeru 
potrebe, kar bo ugotovljeno z monitoringom. 
 

Sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne dostopne poti za potrebe izgradnje 
Glavni dostop do gradbišča jezovne zgradbe bo po cesti R1-219 Brežice – Čatež in Dobovski cesti. Dostop v času 
pripravljalnih del za izvedbo gradbišča jezovne zgradbe bo po obstoječi cesti v Vrbino mimo gradu Brežice. Hkrati bo 
izvedena končna stalna dostopna cesta, ki čez Prešernovo ulico povezuje Dobovsko cesto in lokacijo bodočega poslovnega 
centra HESS na območju današnje klavnice, od katere bo do gradbišča zgrajena dostopna cesta. To je ena izmed dveh 
glavnih dostopnih smeri za večino transportov do gradbišča jezovne zgradbe. Druga smer je po cesti R1-220 Krško – 
Spodnja Pohanca in lokalni cesti mimo NEK in gramoznice Stari Grad naprej skozi Vrbino. Po teh poteh naj bi bili 
transportirani materiali za izvedbo jezovne zgradbe, od katerih največji del predstavljajo beton, armatura in opaži, ter elektro 
in strojna oprema. 
 
Materiali iz izkopa poglobitve struge dolvodno od jezovne zgradbe se bodo po levem bregu transportirali po gradbiščni cesti 
ob strugi Save, potem čez gradbišče jezovne zgradbe do mesta vgraditve v nasip bazena HE Brežice. Podobno bo na 
desnem bregu Save. 
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Premiki zemeljskih mas ob izvedbi nasipov akumulacijskega bazena bodo izvedeni večinoma kot prečne izravnave (izkop 
med nasipi in sedanjim savskim bregom), manjši del pa po začasnih gradbiščnih cestah vzdolž nasipov. Na območje izvedbe 
del bazena bo po omrežju obstoječih javnih cest in poljskih poti potrebno pripeljati le materiale za izvedbo zaščit brežin.  
 
Na desnem bregu bo osnovni dostop do gradbišč bazena po cesti Čatež – Krška Vas, Krška Vas – Drnovo in Mrtvice – 
Žadovinek, ter po poljskih poteh proti Savi, ki jih bo potrebno dodatno utrditi, po koncu izgradnje pa povrniti v sedanje stanje. 
Dostop je predviden tudi skozi Žadovinek v smeri proti jezu NEK ter po cestah v območju Leskoškega potoka in stadiona. 
Dodatno je predvidena izvedba začasne dostopne ceste mimo Krške Vasi do podvoza pod avtocesto (ca. 210 m po njivi, 
potem ca. 560 m po obstoječi poljski poti, ki se jo ustrezno razširi in utrdi) z začasnim priključkom na cesto Krška Vas – 
Drnovo, ki se po zaključku izgradnje odstrani, zemljišča pa se povrnejo v sedanje stanje. Več dostopov je predvidenih iz več 
razlogov: skrajšajo se razdalje, kar pomeni manjše izpuste v ozračje, predvsem pa se prometna obremenitev prometnic in v 
naseljih razdeli oz. razprši na več območij. 
 
Dodatno možnost predstavlja izvedba dela priključka na avtocesto v območju Letališča Cerklje, za katerega je že sprejet 
DPN. Izvedla bi se le odcep in priključek tako, da bi bila omogočena izvoz in priključek na avtocesto v smeri proti Ljubljani. 
Od odcepa se po obstoječih dodatno utrjenih poljskih poteh in novih začasnih gradbiščnih poteh, ki se jih po izgradnji povrne 
v sedanje stanje. 
 
Na levem bregu bo dostop do gradbišč bazena predvidoma: 
 

-v zgornjem delu bazena nad jezom NEK direktno iz ceste iz Krškega proti NEK (v ta namen bo potrebno bo izvesti 
začasne priključke na cesto) ter čez nasip NEK v območju naselja gorvodno od NEK, 

-v osrednjem delu bazena iz prestavljene ceste ob Savi mimo gramoznice Stari Grad, 

-v spodnjem delu bazena pa po obstoječih gozdnih cestah oz. poljskih poteh. 

Material za izvedbo visokovodnih nasipov ter material iz izkopa drenažnih kanalov bo prav tako transportiran večinoma po 
obstoječih cestah in poteh, vendar je tega materiala v primerjavi z nasipi bazena bistveno manj. Tudi delovišča so razpršena, 
zato bodo posamezne prometnice obremenjene s transportom le krajši čas. 
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2.4.Vplivi na plovne poti 

 

2.4.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Splavnica 
(1) Na desnem bregu Save se ob jezovni zgradbi uredi ladijska splavnica, ki se izvede v dimenzijah, potrebnih za 
vzpostavitev plovne poti v IV. ali drugi ustrezni plovni kategoriji, primerni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega 
prometa po savski celinski vodni poti v Sloveniji.  
(2) Obratovalna dolžina enopasovne ladijske splavnice je približno 115 m, svetla širina v obratovalnem delu pa približno 13 
m. Zgornja kota splavnice je po celotni dolžini objekta približno 155,70 m n. m., kota temeljev splavnice pa je na koti temeljev 
prelivnih polj jezovne zgradbe. Kota zgornje vode je enaka koti zajezbe – zgornje vode hidroenergetskega objekta, enako 
velja za koto spodnje vode splavnice. Globina vode v obratovalnem delu splavnice je vsaj 3 m. Ta del je gorvodno in 
dolvodno omejen z zapornicami. Polnjenje oziroma praznjenje splavnice se izvaja težnostno. Za preprečitev erozije pod 
temeljem splavnice in ob njem se namesti tesnilna diafragma do okvirne globine 4,0 m pod temelji. 
 
 

2.4.2.Določila IDP za HE Brežice  

 
Na desnem bregu Save bo ob jezovni zgradbi zgrajena ladijska prevodnica, ki se izvede v dimenzijah, potrebnih za 
vzpostavitev plovne poti v IV. ali drugi ustrezni plovni kategoriji, primerni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega 
prometa po savski celinski vodni poti v Sloveniji. Hkrati z izgradnjo HE Brežice se izvedejo ureditve za priključitev splavnice 
na hidroenergetski objekt in nasipe, ki bodo omogočile naknadno izvedbo splavnice brez praznitve bazena HE Brežice. 
 
Kot strokovna podlaga za izdelavo državnega prostorskega načrta območja HE Brežice je bila izdelana študija »Ladijska 
splavnica ob HE Brežice«, št. projekta: 316/09-3, IDZ, Geateh, d.o.o., Ljubljana, oktober 2009, ki je obdelana na relativno 
nizkem nivoju za realno oceno stroška izvedbe začasne ureditve, zato je znesek grobo ocenjen. 
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2.5.Bazen in spodnja struga 

 

2.5.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Akumulacijski bazen, visokovodno-energetski nasipi, drenažni kanali in poglabljanje struge 
(1) Vodna površina akumulacije znaša približno 3 120 000 m2. Zaradi zajezitve Save na koto 153,0 m n. m. se na obeh 
bregovih izvedejo nasipi s koto krone 154,5 m n. m., tako da nasipi zagotavljajo izravnalni volumen za vode za obratovanje 
verige elektrarn na spodnji in srednji Savi.  
(2) Na levem bregu se izvede visokovodno-energetski nasip dolžine 6 400 m od jezovne zgradbe do dolvodnega zaključka 
visokovodnega nasipa NEK, 5 300 m s krono na koti 154,5 m n. m. in 1 100 m s krono v vzdolžnem naklonu 1–13 ‰. Na 
desnem bregu se dolvodno od jezu NEK izvede nasip po celotni dolžini. Dolžina desnega nasipa je 7 500 m, od tega 
približno 5 100 m s krono na koti 154,5 m n. m. in približno 2 400 m v vzdolžnem naklonu 1–9 ‰. Gorvodno od jezu NEK se 
brežina na desnem bregu zniža na koto 154,10 m n. m., nizki breg na območju stare savske struge pa se zasuje na isto koto. 
Višina predvidenih visokovodno-energetskih nasipov je med 3,0 in 9,5 m na levem bregu ter med 1,5 in 8,5 m na desnem 
bregu akumulacije.  
(3) Visokovodno-energetski nasipi se izvedejo pretežno s prečnimi izravnavami. Za gradnjo nasipov se uporabijo materiali, ki 
se pridobijo na območju načrtovanega bazena, in presežki materiala, ki bodo nastali pri izvedbi drugih objektov in ureditev. 
Nasipi so v splošnem trapeznega profila s širino krone 4 m in pretežno z naklonom brežin 1: 2. Ponekod se brežina nasipa 
izvede stopničasto in v različnih naklonih, ponekod so na kroni nasipa razširitve za ureditev manipulacijskih površin ob 
načrtovanih dostopih do vode zaradi reševanja in za zasaditev: ponekod se na vodni strani izvedejo plitvine. Na zaledni 
strani nasipov se po celotni dolžini izvedejo drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m. Med drenažnim kanalom in krono nasipa 
se izvede po ena ali dve vmesni bermi z večnamenskimi potmi. Krona nasipa se izvede kot povozna površina za vzdrževalna 
dela. 
(4) Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do 10 
metrov z različno globino vode (sipine, tolmuni).  
(5) Za zmanjšanje infiltracije vode iz bazena v podzemno vodo v zaledju se izvede tesnitev nasipov in temeljnih tal pod 
nasipi ter tesnitev brežin do profila 106 na desnem in profila 107 na levem bregu Save. 
(6) Spodnja struga dolvodno od HE Brežice se poglobi na odseku od jezovne zgradbe do meje območja državnega 
prostorskega načrta, in sicer v širini obstoječega dna brez širjenja struge. 
(7) Zaradi zvišanja uradne vrednosti Q100 na 3.750 m3/s na območju Krškega glede na podatek o visokih vodah, v skladu s 
katerim mora biti dimenzionirano zavarovanje mesta Krško, se preverijo in izvedejo ukrepi za povečanje pretočnosti struge 
Save in znižanje gladine ob visokih vodah, tako da se zagotovi ustrezna varnost Krškega ob visokih vodah. Rečno dno se 
poglobi in zmanjša njegova hrapavost z odstranitvijo večjih skal iz struge pod mostom in dolvodno od mostu v Krškem. Ukrep 
se predvidoma izvede gorvodno od stacionaže Save km 749 + 100, dokončni obseg ureditve pa se določi z optimizacijo 
tehničnih rešitev v nadaljnjih fazah načrtovanja. Pri morebitni poglobitvi struge na območju mostu v Krškem se zaščitijo 
mostni stebri in oporniki. 
(8) Pred polnitvijo akumulacijskega bazena se na površini, ki bo trajno potopljena, odstranijo drevesa, grmičevje, travna ruša 
in drug organski material ter rodovitni del tal na način iz 60. člena te uredbe (varstvo tal). 
 

Ureditve za prelivanje vode v inundacije 
(1) Na levem bregu se v profilu P114 izvede prelivni objekt s hidromehansko regulacijsko opremo kot betonska konstrukcija 
okvirne skupne dolžine 160 m in širine 20 m. Ob delovanju 
razbremenilnika se voda pri pretokih, višjih od Q10–Q20, preliva z razmeroma majhno hitrostjo prek ojezeritve 
(nadomestnega habitata NH1) na obstoječe naravne retenzijske površine.  
(2) Spuščanje visoke vode na levo poplavno območje se uravnava z zapornicami. Po podslapju prelivnega objekta poteka 
prestavljena lokalna pot, opremljena s signalizacijo (opozorilna tabla, zvočni in/ali svetlobni signal), ki opozarja na odpiranje 
prelivov in začetek prelivanja. 
(3) Na desnem bregu se izvede zasipanje nizkega brega na območju stare savske struge, kjer Sava danes začne poplavljati. 
Desni breg med staro strugo in jezom NEK bo znižan za 0,2–0,3 m na koto 154,10 m n. m., da se zagotovi zadosten pretok 
razlivanja Save na poplavno območje, s čimer se ohranja varnost NEK pred poplavami pri najvišji verjetni vodi (PMF). Visoka 
voda se bo tako kakor v obstoječem stanju prosto razlivala čez desni breg Save. 
 

Odlagališča za sedimente 
(1) Za odlaganje sedimentov, ki jih bo treba pri vzdrževanju  odstranjevati iz bazena, se uredijo tri odlagališča (D1, D2 in D3), 
od tega dve na levem in eno na desnem bregu. 
(2) Na območjih odlagališč za sedimente se po izkopu gramoza z njihovega območja oziroma po končanem izkoriščanju 
mineralnih surovin uredijo vodne površine, ki so lahko tudi začasni habitati, v skupnem obsegu približno 19 ha. Trajanje teh 
vodnih površin od začetka izkopa do končnega zasutja s sedimenti, v katerih bo z naravno sukcesijo ali tudi z nekaterimi 
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ureditvami nastal habitat, bo odvisno od dinamike sedimentacije v bazenu HE Brežice in potreb po odstranjevanju 
sedimentov iz bazena. Po končni ureditvi odlagališč se te površine uredijo za kmetijske potrebe. 
(3) Do izkopa materiala na območjih odlagališč se neposredno ob visokovodno-energetskih nasipih uredijo drenažni kanali 
za zbiranje vode, ki se bo precejala iz bazena skozi nasip ali skozi podlago nasipa. 
(4) Na območjih odlagališč za sedimente je dopustna umestitev začasnih montažnih tribun ob pogoju, da ne ovirajo 
delovanja odlagališča, da se med njegovim obratovanjem zagotovi ustrezna varnost pri uporabi tribun in ob dogovoru z 
upravljavcem bazena. 
 

Zavarovanje brežin na območju bazena 
Brežine visokovodno-energetskih nasipov se zaščitijo proti eroziji v celotni dolžini. Brežine dela bazena brez nasipov 
gorvodno od Nuklearne elektrarne Krško se utrdijo ob objektih (NEK, mostovi, daljnovodni stebri, prometnice) in na območjih 
večje erozijske moči vodnega toka. Na preostalih delih brežin se predvidi le posek rastja pod načrtovano vodno gladino z 
ohranitvijo koreninskega sistema. 
 

Ureditev za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi 
(1) Na levem in desnem bregu bazena se izvedejo drenažni kanali in povišanje terena kot ureditev za reguliranje globine 
podzemne vode. 
(2) Drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m potekajo ob zunanji strani visokovodno-energetskih nasipov ter večinoma v starih 
rečnih strugah in drugih depresijah na  inundacijskem območju Krško-Brežiškega polja. Na krajših odsekih, na katerih zaradi 
pomanjkanja prostora ureditev odprtega kanala ni mogoča, se izvede vkopana cevna drenaža. Dopustna je premostitev čez 
drenažne kanale povsod tam, kjer je to potrebno za normalno delovanje prometa, tako da ne bosta ovirani osnovna funkcija 
in prevodnost kanalov. Podrobnejši poteki drenažnih kanalov in njihovih tehničnih rešitev se določijo v projektni 
dokumentaciji, pri čemer se zagotovi ohranitev osnovne funkcije drenažnega kanala. 
(3) Če se na podlagi monitoringa ugotovi, da gladina podzemne vode v zaledju visokovodno-energetskih nasipov presega 
sprejemljivo koto, je dopustna zgostitev mreže drenažnih kanalov in izvedba drugih ukrepov za vzdrževanje sprejemljivega 
nivoja gladine podzemne vode. 
(4) Za dreniranje podzemne vode se uredi tudi potok Močnik, ki se gorvodno od izlivnega dela na odseku dolžine približno 
3,7 km poglobi do 1,0 m pod sedanjim dnom, in sicer z enostransko razširitvijo struge, en breg in del dna pa se ohranita v 
sedanjem stanju. Na območju poglobitve se peta brežina utrdi s kamnito zložbo. Nova brežina se humusira, zatravi in zasadi 
z avtohtonim rastjem. 
(5) Lokalna povišanja terena se izvedejo na kmetijskih območjih, ki so prikazana na grafičnih prilogah in na drugih površinah, 
ki so v depresijah, na katerih bo na podlagi podrobnejših hidrološko-hidravličnih preveritev med izdelavo projektne 
dokumentacije ali po polnitvi bazena ugotovljeno, da bo kota gladine podzemne vode nižja od 1,5 m pod površino terena. 
Povišanje se izvede bodisi z rodovitno zemljino, odstranjeno z območja bazena, bodisi z drugim ustreznim materialom po 
predhodni odstranitvi in ponovni vgraditvi rodovitne plasti. Pri izvedbi povišanj je obvezno sodelovanje strokovnjaka 
pedologa. 
(6) Kleti stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, ki bi jih ogrožala dvignjena kota gladine podzemne vode, se sanirajo ali 
ščitijo s tesnitvijo kleti ter ureditvijo drenaže glede na konstrukcijo in geometrijo objektov ter koto gladine vode. Če kleti 
tehnično ni mogoče zavarovati ali so ukrepi dražji od njene vrednosti, se v dogovoru z lastniki zagotovita odškodnina za 
zmanjšano uporabnost kleti in izoliranje zgornjega dela objekta ali zgradi nadomestni objekt v sklopu funkcionalnih zemljišč 
obstoječih objektov ali pa izvede drugo ustrezno nadomestilo.  
(7) Ob desnem bregu Save se tik nad jezom NEK, na območju podzemne drenaže s črpališčem tehnološke vode za potrebe 
NEK, uredi ponikalno polje za bogatenje podzemne vode, s čimer se zagotovi dodaten dotok savske vode v podzemno vodo 
na območju črpališča. Ponikalno polje se uredi kot jarek med drenažo črpališča in tesnilno zaveso, vanj pa se spušča voda iz 
Save skozi vtočni objekt, opremljen z zapornico za uravnavanje dotoka. 
(8) Podvozi pod avtocesto, na katere vpliva dvig podzemne vode, se zatesnijo po načelu za vodo neprepustne sklede, 
padavinska in pronicajoča voda pa se prečrpava v ponikalnice.  
(9) Ponikalnice, ki se jim zaradi dviga podzemne vode zmanjša zmogljivost, se povišajo na ustrezno višino nad gladino 
podzemne vode oziroma razširijo. 
(10) Dopustno je odvajanje padavinske vode iz poslovne cone Vrbina ter z lokalnih cest in kolesarskih povezav v drenažni 
kanal. 
(11) Če se ugotovi, da dvig gladine podzemne vode povzroča škodo v objektih zunaj tega državnega prostorskega načrta, se 
zagotovijo ustrezni sanacijski ukrepi.  
 

Protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena 
(1) Zaščita brežin pri Racelandu se po potrebi izvede tako, da se pred erozijo vode, ki se ob visokih vodah Save preliva iz 
bazena, nasipi na ogroženih mestih zaščitijo s kombinacijo skalometne obloge in rastja. Če se na podlagi monitoringa izkaže, 
da je to potrebno, se na podoben način zagotovi tudi zaščita brežin nasipov avtoceste in Zbirnega centra Spodnji Stari Grad. 
(2) Lokalna zaščita terena se izvede povsod, kjer se zaradi prelivanja poplavnih voda iz bazena na retenzijske površine 
poveča erozijska moč vode nad mejne vrednosti, pri katerih se lahko poškodujejo zemljišča. Lokacije in dimenzije te zaščite 
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se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za zaščito se uporabijo predvsem vegetacijsko 
zavarovanje ter ukrepi za preusmerjanje in upočasnjevanje vodnega toka s preoblikovanjem reliefa, lokalno tudi zaščita iz 
kamna v kombinaciji z rastlinami. Kjer zaščita kmetijskih zemljišč ni mogoča, se kmetijske kulture prilagodijo. 
(3) Nasipi lokalne cestne povezave grad Brežice–Šentlenart se uredijo tudi kot zaščita brežin pod območjem starega 
mestnega jedra pred erozijo. 
(4) Ukrepi za protierozijsko zaščito se izvedejo tako, da ne zmanjšujejo prostornine retenzijskega poplavnega prostora. 
 

Ureditev območja Raceland na območju gramoznice Stari Grad 
(1) Zahodno in severozahodno od obstoječe steze Raceland in pripadajočih objektov, kjer se izvajajo kulturne, razvedrilne, 
rekreacijske in izobraževalne dejavnosti, povezane z avtomobilizmom, je predvidena širitev območja za ureditev poligona 
varne vožnje. V sklopu načrtovane širitve je dopustna izvedba tečajev in treningov varne vožnje, tečajev avtošole, treningov 
terenskih voženj in podobnih dejavnosti, povezanih z izobraževanjem na tem poligonu. Za izvedbo poligona varne vožnje je 
dopustno lokalno povišanje terena. 
(2) Vzhodno od obstoječega Racelanda se skladno z določeno namensko rabo prostora uredijo parkirišča za osebna vozila 
in bivalne avtomobile ter površine za šport in rekreacijo na prostem (prostori za piknik, igrišča za igre z žogo, namestitev 
urbane opreme ipd.). 
(3) Na vodnih površinah severno in vzhodno od Racelanda, ki so nastale s sanacijo po končanem izkoriščanju gramoza, se 
dopuščajo mirne rekreacijske dejavnosti, kakršne so: veslanje, jadranje na deski, smučanje na vodi, deskanje s padalom, 
plavanje in potapljanje. Izvajanje rekreacijskih dejavnosti je dopustno med 15. majem in 15. oktobrom, organizirane 
dejavnosti na vodi (npr. tekme in regate) pa se končajo do 18. ure. Na območju nista dovoljena ribolov in vlaganje rib. Na 
območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na 
različne vrste ptic. V okviru okoljevarstvenega soglasja se mora ugotoviti sprejemljivost vlečnice in površin za smučanje na 
vodi glede na naravovarstveno vsebino oziroma prisotnost živalskih vrst, za katere bi bila ta dejavnost lahko moteča. V 
kolikor bo ugotovljeno, da je le-ta možna, se na podlagi le-teh ugotovitev določi ustrezna lokacija. Na območju gramoznice 
naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. 
Dostop do vode za čolne in kopalce se uredi severno od predvidenega turističnega objekta, ki je načrtovan na območju zunaj 
meje državnega prostorskega načrta. Vzdolž celotne severne brežine gramoznice se uredi gnezdilna stena za breguljke 
(morda tudi za čebelarje in vodomce) ter izvaja letno spremljanje stanja breguljk in drugih ogroženih vrst ptic. Stena mora biti 
pretežno navpična, visoka vsaj dva metra. Če se bo gradila na mestu obstoječe kolonije breguljk, se ne sme graditi med 20. 
aprilom in 30. avgustom. Stena se ohrani neporasla in zagotavlja se njeno redno letno vzdrževanje. Če se bo naklon zaradi 
posuvanja peska spremenil, naj se ponovno vzpostavi prvotno izvedeni naklon. Postavitev varovalnih boj se uredi 15 m od 
gnezdilne stene za breguljke, s čimer se zagotovi odmik plovne poti od brežin. 
(4) Južno od Racelanda je ob brežini akumulacijskega bazena načrtovan pristan z rampo za čolne in s privezi. Območje se 
opremi z opozorilom, da je raba omejena z zahtevami za zagotavljanje ustreznih razmer na območju nadomestnih habitatov 
in mirnih območjih v neposredni bližini. Dostop iz Racelanda do rečnega pristana je mogoč po večnamenski poti ob 
visokovodnem nasipu. 
(5) Zunanje meje območja se zasadijo z drevesi lokalno značilnih vrst (npr. veliki jesen, dob, črna jelša, brogovita, črni 
bezeg, kalina, enovrati in navadni glog). Vrstna sestava se prilagodi predvidenemu dvigu kote gladine podtalnice. Za širše 
območje Racelanda se med projektiranjem izdela načrt krajinske arhitekture, ki zajema tudi protihrupni zeleni zaščitni pas 
proti naselju Spodnji Stari Grad. 
(6) V poročilu o vplivih na okolje se natančneje določijo ukrepi za preprečevanje onesnaženja podzemne vode (lovilci olj, 
zadrževalniki in drugi tehnični ukrepi pri odvajanju padavinskih in komunalnih odpadnih voda). Komunalne odpadne in 
padavinske vode je prepovedano spuščati v ojezeritve nadomestnih habitatov. 
 

Gramoznica Stari Grad 
(1) Vzhodno in južno od obstoječega izkoriščanega območja se na območjih nadomestnih habitatov NH1 in NH2 nadaljuje 
izkoriščanje mineralnih surovin v dveh fazah: 
izkop zgornje (suhe) plasti proda pod nivojem talne debeline približno 3 m (I. etaža E + 150/147), 
izkop proda pod koto gladine talne vode (etaža E + 147 do globine 137 m oziroma gladine talne vode do stika z laporjem), 
zaradi zagotavljanja trdnosti brežin se mora meja odkopnega prostora (zgornjega roba brežine jezera) odriniti od meje 
pridobivalnega prostora za varnostni pas, ki znaša približno 10 m. 
(2) Po končanih izkopih se območje predvidenega izkoriščanja mineralnih surovin na območju NH1 in NH2 uredi v skladu z 
12. členom te uredbe. 
(3) Na obstoječem izkoriščenem območju se tehnično sanira ureditev brežin. Brežine se izvedejo stopničasto z vmesno 
bermo. Njihov splošni naklon (od dna jezera do obstoječega terena) znaša 20–30°, nakloni posameznih brežin pa so lahko 
tudi strmejši. Suhi del brežine se utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj pa se nasuje humusna plast in zatravi. 
Na območju je med izkoriščanjem mogoča postavitev objektov, naprav in drugih postrojenj za eksploatacijo. Končna ureditev 
prostora je vodna površina za šport in rekreacijo. 
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2.5.2.Določila IDP za HE Brežice  

 

Bazen 
Zajezitev HE Brežice je v odseku med jezovno zgradbo HE in NEK ustvarjena z jezovno zgradbo ter visokovodno-energetski 
nasipi. Razen dviga gladine imajo nasipi tudi zaščitno funkcijo, ker sodelujejo pri zaščiti zaledja pred vplivi zajezitve in pred 
poplavami. 
 
V sklopu bazena so predvidene naslednje ureditve: 

- visokovodno-energetski nasipi, 
- tesnitev bazena, 
- zavarovanje brežin in ureditev dna, 
- visokovodni preliv v inundacijo, 
- odlagališča sedimentov, 
- krajinske ureditve, 
- ureditve za zmanjšanje dviga in vpliva podzemne vode na objekte in infrastrukturo 
- ostale ureditve (dostopi do vode in ureditve za rekreacijo). 

 
Visokovodno-energetski nasipi 
Potekajo po levem in desnem bregu Save v skupni dolžini 13,67 km (7,32 km na desnem in 6,35 km na levem bregu). Na 
dolvodnem koncu se priključijo na platoja ob strojnici in ob prelivnih poljih (meja nasipov sta krilna zidova platojev). Na 
gorvodni strani se na desnem bregu nasip priključi na plato jezu NEK, na levem bregu pa na obstoječ visokovodni nasip 
NEK. Varnostna višina krone nasipa nad zgornjo obratovalno gladino v bazenu je 1,5 m. Osnovna oblika nasipov je trapezna 
z nakloni brežin 1:2 in širino krone 4 m. Vzdolž trase nasipov se geometrija spreminja. Na suhi strani nasipov bodo ob 
vznožju kanali za prestrezanje in odvajanje vode, ki bo pronicala pod in skozi nasip. V večjemu delu bodo kanali imeli tudi 
vlogo drenaže za reguliranje gladine podzemne vode v zaledju. Osnovni material za nasipe je gramozna zemljina odvzeta iz 
območja, ki bo potopljeno z bazenom HE Brežice ter material iz poglobitve spodnje struge.  
 
Tesnitev bazena. Ob zajezitvi Save bi se brez dodatnih ukrepov skozi dobro prepustne gramozne plasti pod nasipi pojavila 
intenzivna infiltracija vode iz bazena v podzemno vodo v zaledju. Zaradi tega je predvidena tesnitev bazena, ki bo preprečila 
pretok podzemne vode pod in skozi nasipe, ki bi lahko povzročil erozijo temeljnih tal in nasipov in tako poslabšal stabilnost 
nasipov, zmanjšala dotok v podzemno vodo v zaledju nasipov, kar bi povzročilo prekomerni dvig podzemne vode in povečalo 
ogroženost objektov in zemljišč v širšem območju bazena ter zmanjšala izgube vode iz zajezitve, ki bi povzročile zmanjšanje 
proizvodnje električne energije. 
 
Zavarovanje brežin nasipov. Brežine nasipov je na vodni strani potrebno zaščititi pred izpiranjem drobnih frakcij zaradi 
nihanja gladine v bazenu in valovanja s filtrom. Predvidena je uporaba netkanega geotekstila. Filter bo zaščiten z oblogo iz 
lomljenega kamna ustrezne granulacije. Potopljene brežine struge Save se praviloma ne ščitijo. Povsod, kjer bo sedanja 
brežina ohranjena se poseka vegetacija, koreninski sistem pa se ohrani. Pri dnu struge Save niso potrebni nobeni ukrepi. 
 

Ureditve bazena gorvodno od NEK 
Z namenom kakovostnejšega vključevanja v prostor in hkrati zmanjševanja stroškov ureditev državne infrastrukture, so bile 
preučene možnosti  minimalnih zaščit brežin bazena HE Brežice. Vodilo pri snovanju rešitev je bila izvedba nujnih zaščitnih 
ukrepov le na odsekih, ki ogrožajo obstoječo oziroma predvideno infrastrukturo ter na območju energetskih nasipov. 
 
Obstoječe brežine so večinoma že zavarovanje s kamnito oblogo, čez njo pa se je tekom let vzpostavila močna zarast.  
 
Z izgradnjo HE Brežice bo pretežen del bazena pod vplivom obratovalne gladine. Nihanje bo negativno vplivalo na stabilnost 
brežin, zato je na kritičnih odsekih predvideno dodatno zavarovanje s kamnito oblogo. Erozija bi namreč nastala zaradi 
delovanja vodnega toka in dinamičnih učinkov obratovanja bazena. 
 
Glede na hitrost in vlečno silo je na vseh odsekih predvideno le minimalno zavarovanje brežine, le na dveh odsekih, kjer so 
hitrosti vode večje, je zavarovanje močnejše. Zavarovanje brežin bo izvedeno s kamnito oblogo položeno na netkani 
geotekstil ter zavarovanje nožice s kamnometom. 
 

Ureditve za reguliranje nivoja podzemne vode 
Objekte, poselitvena območja ter kmetijska zemljišča v širši okolici bazena HE Brežice potencialno ogroža dvig gladine 
podzemne vode ter voda, ki se ob poplavah izliva v poplavno območje. Tem vplivom je posvečena posebna pozornost. Na 
osnovi analize sedanjega stanja temelječi na opazovanjih in zgodovinskih podatkih sta izdelana matematična modela 
pozemne vode Krškobrežiškega polja in hibridni hidravlični model površinskih voda, ki v več delih pokriva območje od HE 
Krško do državne meje. Z modeli je nato simulirano bodoče stanje po izgradnji HE Brežice, kar je omogočilo opredelitev 
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vplivov izgradnje ter opredelitev ter zasnovo ukrepov za zmanjšanje stopnje ogroženosti in/ali zavarovanje ogroženih 
objektov in zemljišč.  
 
Osnovna ukrepa za reguliranje gladine podzemne vode po izgradnji HE Brežice sta tesnitev bazena in mreža drenažnih 
kanalov v zaledju. V procesu matematičnega modeliranja stanja podzemne vode so bile preizkušene različne variante 
obsega tesnitve ter variante mreže drenažnih kanalov, pri čem so bili spreminjani njihova pozicija, dolžina in globina, dokler 
ni bil dosežen zadovoljiv učinek ukrepov. V nekaterih območjih, depresijah pogojem kljub ukrepom ni bilo možno zadostiti, 
zato je kot sanacijski ukrep predvideno nadvišanje terena do višine 1,5 m nad bodočo gladino podzemne vode. 
 

Drenažni kanali  
Drenažni kanali so razdeljeni v tri skupine: 

- kanali ob nasipih bazena (na levem in desnem bregu), 
- kanali v zaledju (na levem bregu), 
- naravni vodotoki, ki z dodatno ureditvijo delujejo kot drenaže (Močnik, Struga). 

 
Kanali ob nasipih bazena potekajo ob vznožju nasipov tako, da je v vmesnem prostoru berma z večnamensko potjo, ki služi 
za vzdrževanje nasipa in kanala. Ti kanali poleg zniževanja podzemne vode zbirajo in odvajajo tudi vodo, ki se bo precejala 
iz bazena skozi nasip. Kanal na desnem bregu (t.i. desni drenažni kanal) dolžine dobrih 7,5 km poteka od izliva v Savo 
dolvodno od jezovne zgradbe HE Brežice pa vse do jezu NEK. Globina kanala v spodnjem delu bazena dosega celo 4,5 m. 
V funkciji zniževanja gladine podzemne vode je prvih 4,7 km, kjer je njegova globina 2,5 – 4,5 m, potem se niveleta nekoliko 
dvigne in do jezu NEK drenira le vodo, ki pronica skozi nasip (največja globina v tem odseku je 2 m). Specifičnost tega 
kanala je ta, da je v skladu z zahtevami okoljskega poročila predvideno, da bo ta kanal v dolžini 3,5 km od izliva urejen kot 
nadomestni habitat za reofilne vrste rib. Lokalno se v območjih večjega naklona uredijo brzice ter tolmuni. Temu se 
prilagodijo širina dna in vzdolžni nakloni dna kanala. V ta namen so predvidene lokalne razširitve v katerih bodo urejeni 
bodisi tolmuni, bodisi plitvine. Dokončna ureditev drenažnega kanala kot habitata bo definirana v naslednjih fazah 
načrtovanja s sodelovanjem strokovnjakov iz tega področja. 
 
Kanal na levem bregu (t.i. »Levi drenažni kanal«) je razdeljen na tri odseke, ki se izlivajo v potok Močnik in mu dovajajo 
dodatne količine vode (Močnik je zaradi regulacije v preteklosti izgubil vodo, ki pronica v zemljo, ker je bila prebita vrhnja 
slabo prepustna plast pod dnom). Na ta kanal se priključuje odtok iz nadomestnega habitata NH2 tako, da vtok v drenažni 
kanal narekuje višino gladine v nadomestnih habitatih NH1, NH2 in v obstoječi gramoznici Stari Grad, ki bo urejena kot 
rekreacijska vodna površina. V ta sklop ojezeritev se izlivajo zaledni drenažni kanali št. 2, 3, 4 in 5. 
 
Trase drenažnih kanalov v zaledju na levem bregu so določene tako, da čim bolj učinkovito znižujejo gladino podzemne 
vode v čim širšem vplivnem območju. Potekajo večinoma v depresijah starih rečnih strug zato, da je njihova globina čim 
manjša. Tega se ni bilo možno povsod držati, ker je traso bilo potrebno usklajevati z obstoječimi ali bodočimi ureditvami in so 
lokalno globine precejšnje: kanal 5 je zaradi uskladitve z bodočo ureditvijo centra Kostak prestavljen iz idealne trase, zato 
njegova globina v tem odseku dosega slabe 4 m. Zaradi čim manjše zasedbe prostora in zaradi usklajevanja trase z že 
predvidenimi ureditvami v območjih poslovne cone Vrbina, centra Kostak in odlagališča NSRAO je kanal 5 v dveh odsekih 
predviden kot vkopana drenažna cev premera 80 cm z revizijskim jaški na razdalji 50 m in vtoki in iztoki opremljenimi z 
rešetkami. 
 
Na izlivih kanalov 4 in 5 v ojezeritve NH1 in rekreacijske cone sta predvidena objekta s povratnimi zaklopkami, ki ob 
aktiviranju visokovodnega razbremenilnika in poplavitivi inundacije preprečujeta tok poplavni vodi po drenažnih kanalih v 
smeri centra Kostak in Staremu Gradu. 
 
Potrebno bo urediti tudi križanja z infrastrukturnimi ureditvami (ceste, kanalizacija, vodovod, električni in TK vodi). Povsod, 
kjer se trase kanalov križajo z obstoječimi cestami, potmi, dostopi na kmetijska zemljišča, ki jih je bilo možno identificirati iz 
geodetskih in ortofoto posnetkov, so predvidene premostitve kot cevni prepusti. 
 
Osnovni prerez drenažnih kanalov, razen tam kjer so izvedeni kot vkopana drenaža, je trapezni s širino dna 1 m in naklonom 
brežin 1:2. Dno je pred izpiranjem drobnih delcev zavarovano s filtrom iz netkanega geotekstila zaščitenim z oblogo iz 
kamna. Brežine so humusirane in zatravljene, ponekod zasajene z grmičevjem in drevesi. 
 
Povsod, kjer dno drenažnih kanalov ne bo segalo do prepustnih gramoznih plasti, je potrebno v dnu izvesti vertikalne 
gramozne drenaže, ki segajo skozi slabo prepustno meljastopeščeno zemljino do gramozne plasti. Na primerni razdalji bodo 
izvedeni izkopi jaškov, ki se jih zapolni z izpranim gramoznim materialom iz struge Save. Vertikalne drenaže bodo 
razbremenjevale pritisk podzemne vode na dno in brežine s čem bo preprečeno rušenje brežin zaradi vodnega pritiska. 
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Poseben problem predstavlja izvedba drenažnih kanalov v območjih več metrov debelih plasti rahlih meljastih peskov. Zlasti 
po umiku poplavnih voda bo ogrožena stabilnost brežin zaradi zaostalih vodnih pritiskov. Stabilnost brežin bo potrebno 
izboljšati bodisi z zgoščevanjem (za to bi bila primerno impulzno globinsko zgoščevanje) ali zamenjava materiala na brežinah 
z dobro nosilno gramozno zemljino. 
 
Drenažne kanale bo potrebno graditi sukcesivno z izvedbo tesnitve bazena, ker se bodo učinki tesnitve pokazali že med 
gradnjo pred polnitvijo bazena HE Brežice. 
 
Ureditev potokov Močnik in Struga kot drenaža 
Potok Močnik bo praktično v celotnem spodnjem toku od izliva v Savo pa skoraj do prepusta pod železnico urejen  tako, da 
bo deloval kot drenaža. Predvidena je poglobitve trase z enostransko širitvijo, en breg pa bo ostal v sedanjem stanju. 
Ureditev Močnika je prikazana v načrtu IVBR---3G/02 Vodne ureditve - pritoki. 
 
Potok Struga bo v zgornjem toku urejen na podoben način kot Močnik. V izlivnem delu in naprej v dolžini ca 1100 m je 
predvidena poglobitev in razširitev Struge v sklopu ureditev  rekreacijske cone Vrbina, ki ni v obsegu idejnega projekta. Če v 
času izgradnje HE Brežice te ureditve ne bi bile izvedene, potem je Strugo potrebno tudi v tem odseku urediti kot drenažo po 
enakih principih kot v zgornjem toku. 
 
Tesnitev bazena gorvodno od jezu NEK 
V območju NEK so praktično vsi objekti na levem bregu od črpališča nujne vode do dolvodnega levobrežnega krilnega zidu 
jezu NEK temeljeni na miocenskih sedimentih (melj, peščeni melj). Objekti so med sabo povezani tako, da tvorijo 
neprepustno pregrado, zato dodatna tesnitev bazena v tem odseku ni predvidena. V opornem zidu med vtokom nujne vode 
in vtokom hladilne vode ter v dolvodnem krilnem zidu jezu NEK so barbakane za zmanjševanje zalednih pritiskov v primerih, 
ko je gladina zaledne podzemne vode višja od gladine v Savi (npr. v času upadanja visokovodnih valov), ki jih je potrebno 
opremiti s povratnimi zaklopkami.  
 
Na gorvodni in dolvodni strani se na objekte NEK priključi tesnilna zavesa bazena, ki sega do manj prepustne podlage. Na 
gorvodni strani zavesa sega na levem bregu do profila Save P 107 (km 747,182)  in na desnem do profila P 106 (km 
747,647) 
 
Nadvišanje zemljišč na 1,5 m nad gladino podzemne vode 
Zaradi izgradnje in polnitve bazena se bo v širšem območju dvignil nivo podzemne vode. Dovoljen je dvig do višine 1,5 m 
pod kmetijskimi in drugimi zemljišči ter 2 m pod zaščitenimi območji suhih travnikov. Obseg dviga je določen z matematičnim 
modelom podzemne vode, s pomočjo katerega so določeni tudi ukrepi za izpolnitev pogojev dovoljenega dviga. V nekaterih 
območjih, depresijah pogojem ni bilo možno zadostiti, zato je kot sanacijski ukrep predvideno nadvišanje terena do višine 1,5 
m nad bodočo gladino podzemne vode. Takšnih zemljišč je za ca. 3,6 ha. Nadvišanje bo izvedeno z rodovitno zemljino 
izkopano v potopljenem območju bazena HE Brežice, ki bo po vgradnji po potrebi še dodatno rekultivirana. 
 
Poseben problem predstavljajo sadovnjaki v okolici NEK, ki so opremljeni z žičnicami z nosilnimi stebri. V območjih 
nasipavanja bo potrebno žičnice odstraniti, preostale pa začasno stabilizirati. Žičnice so povezane tako, da jih ni možno 
prekinjati brez dodatne stabilizacije. Prav tako bo potrebno odstraniti tudi del žičnic na transportnih poteh skozi sadovnjake, 
ker so prenizke za večjo mehanizacijo. Po izvedenem nasipavanju bo potrebno zasaditi predhodno odstranjeno sadno drevje 
in žičnice povrniti v prejšnje stanje, vendar na novi višini. 
 
Dodatna tesnitev bazena v območju sinklinale (po potrebi) 
Raziskave prepustnosti pliokvartarnega zasipa sinklinale jugovzhodno od NEK, ki ga sestavljajo pliokvartarni sedimenti 
(zaglinjeni peščeni gramozi), izvedene s črpalnimi preizkusi so pokazale, da je prepustnost teh materialov reda velikosti 
2x10-3 m/s, kar je  enakega reda velikosti prepustnosti kvartarnih gramoznih plasti. To bi pomenilo, da je neprepustna 
podlaga bistveno globlje od 10-12 m, koliko je v poprečju globina pod nasipi v ostalem delu bazena (po nekaterih podatkih 
tudi do 100 m). V poročilu o raziskavah so ocenjene izgube vode iz bazena, če bi bila tesnitev v tem delu  izvedena s 
tesnilno zaveso globine 30 m, več kot 27 m3/s. 
 
Zaradi dvomov v realnost rezultatov raziskav in izračunov (dosedanje raziskave prepustnosti pliokvartarja izvedene za druge 
namene so dale bistveno nižje vrednosti) so naročene dodatne preiskave prepustnosti pliokvartarja (tokrat z nalivalnimi 
preizkusi na različnih globinah) ter globine miocenske podlage. Naročena je tudi reambulacija modela podzemne vode 
Krškobrežiškega polja, ki bo upošteval rezultate dodatnih raziskav  s katerim bodo preverjene projektne rešitve tesnitve 
podlage. Če bodo dejansko ugotovljene večje prepustnosti pliokvartarja ali celo potrjeni rezultati raziskave IRGO, kar bi 
pomenilo večji dvig gladine podzemne vode v zaledju, potem bodo z matematičnim modelom preverjeni dodatni ukrepi za 
zniževanje gladine podzemne vode med katerimi je tudi tesnitev celotnega dna in brežin bazena v območju sinklinale, saj 
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realnih možnosti za tesnitev s tesnilno zaveso pod nasipi ni. Tudi učinki globoke zavese, ki ne bi segala do neprepustne 
podlage, ne bi bili dovolj učinkoviti, pa še stroški takšne zavese bi bili previsoki. 
 
Postavlja se vprašanje, zakaj bi bila potrebna razmeroma draga tesnitev celotnega dna bazena, če se bodo izgube vode iz 
bazena v določenem času (nekaj let) zmanjšale zaradi zamuljevanja – kolmatacije. Za Investitorja HE Brežice bi bilo 
nesprejemljivo, če bi se pri prvi polnitvi nekolmatiranega bazena gladina podzemne vode v zaledju (zlasti je občutljivo 
območje NEK) dvignila toliko, da bi bilo potrebno ustaviti polnitev bazena ter šele takrat izvajati dolgotrajne korekcijske 
ukrepe, kar bi pomenilo veliko izgubo proizvodnje električne energije. Poleg tega dinamike procesa kolmatacije in stopnje 
zmanjšanja prepustnosti ni možno eksaktno napovedovati. Zato je v okviru tega projekta predstavljena možna rešitev 
tesnitve dna bazena z oceno stroškov izvedbe, ki jo bo potrebno podrobneje obdelati na osnovi rezultatov dodatnih raziskav 
in reambulacije modela podzemne vode. 
 
V primeru potrjene velike prepustnosti pliokvartarnega zasipa sinklinale bo potrebno podrobneje določiti mejo sinklinale v 
območju nasipa ter globino pliokvartarja. To je potrebno za definiranje meje odseka nasipov, v katerem zaradi prevelike 
globine neprepustne podlage ni več možno izvajati tesnilne diafragme racionalne globine 15-20 m (pri večjih globinah stroški 
bistveno naraščajo). Z dosedanjimi raziskavami meje in globina sinklinale niso bile povsod določene. 
 
Dno Save bi bilo možno tesniti na več načinov, ki v osnovi temeljijo na uporabi tesnilnih membranah zaščitenih pred 
poškodbami in obremenjenih z zasipom ali zaščitno membrano ter s skalometno oblogo (ali iz ustreznih nadomestnih 
materialov, če kamna ni na razpolago po sprejemljivih cenah). Zelo primerna je bentonitna membrana, ker je druge 
membrane težko medsebojno povezovati pod vodo. 
 
Del struge bi bilo možno ob nizkih pretokih Save tesniti z lokalnimi preusmeritvami toka in tesnilno membrano polagati 
praktično v suhem ter tako skrajšati in poceniti izdelavo tesnitve. Za tesnitev dna struge Save pod vodo je možno uporabiti 
tehnologijo istočasnega polaganja bentonitne membrane in zaščitne peščene membrane, ki bentonitno membrano ščiti pri 
vgrajevanju skalometa in jo hkrati obteži, bodisi  pontona, bodisi z brega. 
 
Tesnitev dna bazena med sedanjo strugo Save in nasipi je možno z izvedbo tesnilne preproge iz manj prepustne 
meljastopeščene zemljine. Tesnilno preprogo v bistvu predstavlja že obstoječa vrhnja manj prepustna plast, ki prekriva dobro 
prepustno gramozno plast. V območjih, kjer je ta zemljina v rahlem stanju ji je možno s komprimacijo dodatno zmanjšati 
prepustnost. Prepustnosti meljastopeščenih materialov so namreč zelo odvisne od stopnje zgoščenosti. i Z matematičnim 
modelom podzemne vode se ugotovi kako debela mora biti takšna plast, ki se jo v primeru nezadostne debeline nasuje do 
potrebne debeline s podobno zemljino iz drugih delov bazena. Takšna tesnitev ima referenco praktično pri vseh 
akumulacijah, ki so grajene na podobnih tleh (bolj prepustna podlaga prekrita s plastjo manj prepustne zemljine). V primeru, 
da iz kateregakoli razloga ni možno doseči ustrezno debelino in tesnost meljastopeščene plasti je možno tudi te površine 
tesniti z bentonitno membrano, le skalometna zaščita ne bi bila potrebna. Zadoščala bi nekoliko debelejša prekrivka iz 
lokalnega gramoznega materiala. 
 

Prelivni objekt v retenzijo na levem bregu 
Krškobrežiško polje predstavlja veliko inundacijo, katero Sava poplavlja pri pretokih večjih od ca. 2000 m3/s. To poplavljanje 
ima precejšnji vpliv na pretoke dolvodno od Brežic, kjer se pretoki v konici vala znižani zaradi toka v inundacijo in 
zadrževanja velike prostornine vode. 
 
Z izgradnjo nasipov bazena HE Brežice bi bilo izlivanje Save v inundacijo preprečeno, s čem bi bil izničen učinek 
zadrževanja poplavnega območja. To bi povzročilo povečanje pretoka v konici vala dolvodno od HE Brežice ter pospešitev 
hitrosti potovanja vala v dolvodni smeri. Razmere ob visokih vodah Save bi se spremenile, kar pomeni poslabšanje zlasti iz 
stališča obrambe pred poplavami v območju do državne meje in tudi na Hrvaškem. Slovenija je dolžna ohranjati vodni režim 
Save v mejnem profilu. 
 
Preprečitev izlivanja visokih voda Save na desni breg gorvodno od NEK bi imelo za posledico poslabšanje varnosti NEK in bi 
bilo v nasprotju z varnostnimi predpisi nuklearke, ki kot ukrep varovanja pred največjim možnim pretokom (PMF) predvideva 
prelivanje Save v desno inundacijo. Komunikacija med Savo in desno inundacijo je ohranjena gorvodno od jezu NEK, kjer se 
bo Sava enako kot danes prosto izlivala v poplavno območje. Predvidene so le minimalne ureditve desnega brega Save 
gorvodno od jezu NEK. Voda bo tekla ob bazenu HE Brežice in se skozi koridor med nasipi bazena in avtoceste vračala v 
Krko in Savo. 
 
Leva inundacija se bo začela polniti prvo pri Brežicah skozi ožino pri jezovni zgradbi, potem pa tudi skozi visokovodni 
razbremenilnik lociran med NEK in poligonom varne vožnje v Savskem profilu P114 (stacionaža 744,742). Visokovodni 
razbremenilnik je prelivni objekt s sedmimi prelivnimi polji širine 20 m opremljen z regulacijskimi zapornicami – zaklopkami. 
Prelivna voda bo iz Save tekla tekla čez prelive v inundacijo prvo skozi nadomestni vodni habitat NH1 (gramoznico), ki bo 
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služil kot glavni odvodnik dolvodno od razbremenilnika in bo predstavljal spodnjo vodo prelivov. Ker je nadomestni habitat 
NH1 povezan drugim nadomestnim habitatom (NH2) in sedanjo gramoznico Stari grad, ki bo urejena kot rekreacijska 
površina, se bodo ob aktiviranju razbremenilnika prvo napolnila umetna jezera in šele potem bo voda prelila v poplavno 
ravnico. Inundacija se bo praznila na spodnjem koncu skozi ožino pri HE Brežice. 
 
Čez natok razbremenilnika je vzdolž sedanje linije brega Save predvidena plavajoča potopna stena, ki bo preprečevala 
ustavljanje plavja na vodni površini pred razbremenilnikom ter prehod večjih količin plavja v nadomestni habitat v času 
prelivanja. 
 

Spodnja struga 
V sklopu spodnje struge so predvidene naslednje ureditve: 

- poglobitev dolvodne struge, 
- zavarovanje dolvodne struge in  
- ureditev sotočja Krke in Save 

 
Zavarovanje brežin v območju podslapja 
Dolvodno od jezovne zgradbe je potrebno preoblikovati liniji obeh bregov. Na levem bregu se struga razširi dolvodno od 
turbinskih iztokov, na desnem bregu pa zaradi zagotavljanja ustreznih odtočnih razmer za prelivnimi polji. Poleg tega je 
predvidena tudi poglobitev struge. 
 
Poglobitev struge bo v odseku neposredno pod jezovno zgradbo v hribinski podlagi, zato dodatna zaščita dna na območju 
poglobitve ni predvidena. 
 
Poglobitev dolvodne struge 
Energetsko učinkovitost (moč, proizvodnja) HE Brežice je možno povečati s poglobitvijo struge dolvodno od jezovne 
zgradbe, s čimer bi se znižala gladina spodnje vode elektrarne in povečali razpoložljivi padci, posledično tudi moč in 
proizvodnja. Poleg tega poglobitev struge povečuje poplavno varnost prostora ob Savi in Krki zaradi nižanja glad ine pri 
visokih pretokih Save, zato ima poglabljanje multidisciplinarni značaj. 
 
Obseg poglobitve je bil določen z optimizacijo, pri kateri je bilo obravnavanih več variant, pri katerih so se spreminjali nakloni 
in dolžina poglobitve in varianta brez poglobitve. 
 
Poglobitev se med profiloma P137 (km 735,157) in P131MO (km 737,167) izvede v naklonu 0,9‰ in od P131MO do P127P 
(km 738,397) v naklonu 0,56‰ v skupni dolžini 3.000 m. Poglobitev je predvidena z izkopom dna na način, da posegi v 
brežine ne bodo potrebni. Rob poglobitve se bo dejansko prilagajal sedanjemu bregu Save tako, da poglobitev ne bo 
poslabšala stabilnosti brežin. Rob poglobitve naj bi bil odmaknjen od nožice sedanjih zavarovanj struge. Za naslednje faze 
projektiranja bo potrebno izvesti posnetek stanja obstoječih oblog na osnovi katerega bodo izdelane podrobne rešitve 
poglobitve in morebitne sanacije sedanjih zavarovanj struge. Temu bo prilagojen tudi naklon brežine poglobitve, zato 
dodatna zavarovanja struge zaradi poglobitve ne bodo potrebna. Izkopi se bodo izvajali z bagranjem, skalnato podlago pa bo 
potrebno ripati in po potrebi minirati. 
 
Največji vpliv na gladino v profilu jezovne zgradbe imata pragova dolvodno od sotočja s Krko, ki sta dobro vidna ob nizkih 
pretokih v Savi. 
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2.6.Vodne ureditve 

 

2.6.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Ureditve na stičnem območju občinske ceste in obvoznice industrijske cone Žadovinek z območjem Raya 
centra in industrijsko cono Žadovinek 
(1) Ob občinski cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save in ob tem krožnem 
križišču je dopustna ureditev predvidenega Raya centra, ki vključuje: 
nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in občinsko cesto, 
dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih Raya centra, 
transformatorska postaja in druga gospodarska infrastruktura, 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana 
oprema, začasni objekti), 
zasaditev na odprtih površinah Raya centra. 
(2) Ob obvoznici industrijske cone Žadovinek je dopustna ureditev predvidene industrijske cone, ki vključuje: 
nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obvoznico, 
dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih v industrijski coni, brez neposrednih navezav na obvoznico, 
gospodarska infrastruktura, brez neposrednih navezav na obvoznico, 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema), 
zasaditev drevoreda ali grmovnic, pri čemer se zagotovi ustrezen odmik dreves, tako da korenine ne bodo posegale v cestno 
telo. 
(3) Ureditev Raya centra in industrijske cone na obravnavanem območju se izvede z elementi za zagotavljanje varnosti v 
cestnem prometu. 
 

Vzdrževanje 
(1) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja organizirajo vzdrževanje v skladu zahtevami za vzdrževanje, tako da 
se ohranja funkcionalnost teh ureditev. 
(2) Objekti energetske ureditve, objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in pomožni 
objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo skladno z določili koncesijskega akta. 
(3) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega toka in 
posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeritev rečenega toka. 
(4) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in drenažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah nad 
zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves. 
(5) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebitnih poškodbah po visokih vodah. 
(6) Visokovodni nasipi se redno vzdržujejo. Dopušča se zaraščanje brežin nasipov, vendar ne sme zmanjšati njihove trdnosti 
in namembnosti. 
(7) Zagotovi se vzdrževanje drenažnih kanalov, tako da se zagotovi njihova funkcionalnost. 
(8) Nadomestni habitati, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvine v bazenu se redno vzdržujejo, tako da se 
ohranja ugodno stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja teh ureditev so dopustne na podlagi rezultatov monitoringov ob 
predhodni uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave. 
(9) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obratovanja in vzdrževanja oziroma navodili za vzdrževanje, ki se ločeno 
pripravijo za vsako posamezno ureditev. 
 

Ureditev izlivnih delov pritokov Save 
(1) Na izlivnih delih pritokov Save Žlapovca, Potočnice, Leskovškega potoka in Močnika se izvedejo manjša ureditvena dela, 
kakršna so lokalno zavarovanje, ureditev struge in sanitarna sečnja. Izvede se bogatitev vode potoka Močnik s priključitvijo 
drenažnega kanala, ki se izvede za visokovodno-energetskim nasipom ob bazenu na levem bregu.  
(2) Na območjih potokov Močnik in Struga na območju Vrbine pri Brežicah se izvedejo čiščenje struge in opravijo redna 
vzdrževalna dela.  
(3) Delno se prestavi in razširi struga potoka Struga ter se tudi poglobi zaradi rekreacijske plovbe oziroma čolnarjenja. 
Uredijo in utrdijo se brežine, utrdi se dno. Z ureditvijo potoka Struge se uravnava tudi gladina podtalnice. 
(4) Izlivni deli pritokov se uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz bazena oziroma struge Save v pritoke in obratno. Obrežna 
zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino avtohtonih vrst, pri čemer se zagotovi zasaditev čim 
večjih sadik dreves. 
 

Območja posebnega pomena za obrambo 
(1) Območje Vrbina Skopice – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno usposabljanju pripadnikov Slovenske 
vojske. Na njem so dopustne rekonstrukcije, tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitev 
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nezahtevnih in enostavnih vadbenih objektov za usposabljanje, brez priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Med 
usposabljanjem se izvede omejitev dostopa na območje. 
(2) Območje Brege – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno operativnim in bojnim nalogam vojske v 
izrednem ali vojnem stanju in občasnemu usposabljanju vojske. Predvideni so prostorski posegi za utrditev površin za 
postavitev mobilnih sistemov oborožitve, zvez in nadzora zračnega prostora. Dopustni sta rekonstrukcija ter tekoče 
vzdrževanje obstoječih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture. 
 
 

2.6.2.Določila IDP za HE Brežice  

 

Urejanje izlivnih odsekov pritokov 
Na območju akumulacijskega bazena HE Brežice se stekajo v Savo naslednji pritoki: 

- Desni breg 
- Žlapovec in 
- Leskovški potok 
- Levi breg 
- Potočnica in 
- Močnik. 

 
Pri obratovalni gladini HE Brežice je izliv Žlapovca delno potopljen, vplivi bodo minimalni. Izliv Leskovškega potoka ni 
potopljen. 
 
Izliv Potočnice bo potopljen, obratovalna gladina HE Brežice bo segala po obstoječi strugi ca 145 m gorvodno.  
 
Močnik se izliva v potok Struga, ki se izliva v Savo v podslapju HE Brežice. Osnovni namen ureditve Močnika je, poleg 
dreniranja podzemne vode, odvajanje vode, ki se steka iz treh drenažnih jarkov v strugo Save. Predvideno je poglabljanje 
korita znotraj sorazmerno široke obstoječe naravne struge. Nizke in srednje vode Močnika se bodo izlivale v Savo skozi 
prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi, visoke vode pa v potok Struga in v Savo. Ureditev izliva Močnika v Strugo ter 
izliva Struge v Savo je sestavni del ureditve potoka Struga v sklopu rekreacijske cone Vrbina in ni v obsegu obdelave 
idejnega projekta. 
 
V skladu z DPN se izvedejo prestavitev, poglobitev in delna razširitev struge potoka Struga za potrebe rekreacijske plovbe 
oz. čolnarjenja v dolžini približno 1100 m. Poveča se prečni profil potoka Struge do potrebne širine, ki omogoča rekreacijsko-
čolnarsko uporabo tega dela potoka Struga. Prav tako se izvede poglobitev dna tega dela potoka Struga do nivelete, ki bo 
zagotavljala zadostno globino, potrebno za rekreacijsko čolnarjenje, pri čemer se za izhodiščni gladini pri določanju nivelete 
poglobljenega dna potoka Struga oz. gladinskega stanja v tem delu potoka Struga upošteva gladini, ki ju bosta na izlivu 
Struge v Savo določala zgornji in spodnji nivo koristne akumulacije HE Mokrice. Zavarovanja  in ureditve brežin ter 
stabilizacija dna se načrtujejo skladno s sonaravnimi principi urejanja nižinskih potokov. Te ureditve so obravnavane v 
elaboratu Obvodni prostor ob HE Brežice na območju Vrbine, št. projekta: 325/09, IDZ, Geateh d.o.o., Ljubljana, december 
2009, dopolnitev julij 2010. 
 
V času izdelave predmetnega elaborata ustrezni podatki o stroških ureditve RC Vrbina niso bili na razpolago.  
 

Urejanje pritokov v zaledju 
V okviru državnega prostorskega načrta so tudi ureditve potokov Žlapovec, Potočnica in Močnik v njihovem srednjem toku 
izven območja vpliva zajeztve Save zaradi HE Brežice. Te ureditve so obravnavane v okviru ločene dokumentacije (gl. Uvod, 
podlage št. 3, 4 in 5). 
 

Visokovodne ureditve v zaledju 
Po izgradnji HE Brežice bo obseg poplav približno enak kot pri obstoječem stanju. Ob nastopu visokih voda se bodo le-te 
prelivale tako na levi kot na desni breg na obstoječa poplavna področja. Tako ostaja velika naravna retenzija na levem in 
desnem bregu Save ter ob izlivnem delu Krke. 
 
Zato je kljub izgradnji visokovodno-energetskih nasipov potrebno dodatno varovanje naselij pred visokimi vodami tako na 
levem kot na desnem bregu Save. 
 
Izhodišče za določitev nivelete visokovodnih nasipov je bila gladina pri nastopu Q100 Save, dobljena s hibridnim modelom. 
Zaradi večje varnosti je bila pri načrtovanju visokovodnih nasipov upoštevana gladina pri nastopu Q100 za obstoječe stanje. 
Pri določitvi nivelete visokovodnega nasipa je bila upoštevana tudi varnostna višina 0,50 m. 
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Na desnem bregu je potrebna zaščita mesta Krško ter dodatno varovanje naselij Žadovinek, Mrtvice in Brege. Predvideno je 
lokalno varovanje z zemeljskim nasipom. Vlogo nasipa ob Žadovinku bo imel nasip nove cestne obvoznice, ki bo imel 
ustrezno niveleto. 
 
Na levem bregu je predvidena zaščita Šentlenarta in Gornjega Lenarta, posamezni objekti v Vrbini pa so predvideni za 
odkup. Dodatna zaščita Starega grada ni več potrebna, ker zaradi nasipa pri prelivnem objektu visoka voda ne ogroža 
naselja. Predvideni so zemeljski nasipi – kjer je možno, je predvideno nadvišanje obstoječih cest ali pa se trasa prilagaja 
starim rokavom in ježam. 
 
Z varovanjem naselij pred visokimi vodami pa nastane problem notranjih voda. V ta namen je predvidenih več prepustov s 
povratno zaklopko in formiranje retenzijskih prostorov. 
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2.7.Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 

 

2.7.1.Določila DPN za HE Brežice 

 

Transformator, stikališče in priključek na omrežje 
(1) Omrežni transformator 110/10,5 kV se namesti v polzaprti transformatorski prostor v podaljšku strojnice, poleg njega pa 
se v zaprti prostor postavi stikališče 110 kV.  
(2) Elektrarna se priključi na omrežje v razdelilni transformatorski postaji Brežice s kablovodom 110 kV 
 

Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem 
(1) Obravnavano območje se glede na namensko in dejansko rabo prostora uvršča v II. stopnjo varstva pred sevanjem, kjer 
je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. Območje kablovoda meji na I. območje stopnje varstva pred 
sevanjem, to je stanovanjsko območje. Pri umeščanju objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba upoštevati 
minimalne potrebne odmike od objektov z varovanimi prostori; predpisani varovalni pas za podzemni kabelski sistem nazivne 
napetosti 110 kV je 3 m, za napetost 20 kV pa 1 m na vsako stran od osi kabelskega voda.  
(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi 
na okolje čim manjši. 
 

Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 
(1) Za razsvetljavo med obratovanjem načrtovanih objektov in ureditev se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Namestitev svetilk naj se čim bolj omeji, po polnoči naj se moč osvetljevanja 
zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se prepovesta, objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji oziroma s funkcijo 
samodejnega vklopa in izklopa. Upravljavec razsvetljave zagotavlja, da je ta podnevi od jutra do večera ugasnjena, razen v 
zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).  
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih se, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. 
 

Komunikacijsko omrežje 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni dovoljena gradnja mobilnega javnega komunikacijskega omrežja (antenski 
stolpi in antene, bazne postaje). 
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim komunikacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se 
omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Komunikacijsko omrežje, ki se s temi ureditvami 
odstrani, se nadomesti z novim, pri čemer se zagotoviti prilagoditev ureditvam, načrtovanimi s tem državnim prostorskim 
načrtom. 
 

Elektroenergetsko omrežje 
(1) Za potrebe napajanja gradbišča in hidroelektrarne se izvede 20 kV kabelski priključek na TP Jutranjka ter priključek na 20 
kV daljnovod RTP Brežice–Cerklje na desnem bregu Save. 
(2) Za potrebe napajanja visokovodnega preliva se izvede 20 kV priključek na TP Raceland. 
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se na vsakem platoju izvede odjemno mesto za električno energijo. Poleg obstoječih 
priključkov je predvidena tudi izraba električne energije iz foto voltaične elektrarne, ki se zgradi na tem območju.  
(4) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključujeta 
na obstoječe elektroenergetsko omrežje. 
(5) Za potrebe športno rekreacijskega območja pri Krškem se na severnem delu območja umesti nova transformatorska 
postaja, ki se naveže na obstoječo TP Stadion Matije Gubca ali na TP Mizarska Krško. Na območju se odstrani obstoječe 
NN vodi ter se zgradi novo NN omrežje.  
(6) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od najbližjega priključka na elektroenergetsko omrežje v naselju Gornji 
Lenart izvede elektro priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti. 
(7) Črpališča pri zatesnjenih podvozih pod avtocesto se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega 
omrežja iz transformatorske postaje Skopice. 
(8) Črpališča pri retenzijah v Krški vasi in Velikih Malencah se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko 
nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Krška vas Obrtna cona ali transformatorske postaje Krška vas na  
desnem bregu Krke. 
(9) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki se nahajajo na lokaciji načrtovanih ureditev, se prestavijo. Preverijo se 
razdalje med načrtovanimi ureditvami in vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov ter izvedejo ustrezni ukrepi. Podzemno 
elektroenergetsko omrežje se na območjih križanja z načrtovanimi ureditvami ustrezno zaščiti, tako da ne pride do poškodb v 
času gradnje in obratovanja ali nadomesti z novim.  
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(10) Pri načrtovanju obvoznice industrijske cone Žadovinek v bližini stebrov daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško je 
dopustna ureditev ceste z robom vozišča v oddaljenosti najmanj 13,25 m od osi temelja stebra SM218, določenega v 
projektni dokumentaciji. 
 
 

2.7.2.Določila IDP za HE Brežice  

 
V tej skupini so tako objekti, ki bodo zgrajeni v okviru izgradnje HE Brežice, kot obstoječi objekti, ki jih bo potrebno ustrezno 
zavarovati bodisi zaradi vplivov HE Brežice (zajezitev Save, dvig podzemne vode), bodisi zaradi izgradnje novih objektov: 
 

- elektro vodi (nadzemni in podzemni), 
- TK vodi in  
- optika. 

 

110 kV kabelski priključek HE na omrežje 
Za priključek elektrarne na prenosno omrežje je bila izbrana varianta s kabelskim priključkom – vzankanjem  na 
priključku  dvosistemskega daljnovoda v RTP Brežice. Predvidena je povezava med RTP Krško in HE Brežice najprej po 
obstoječem DV 2 x 110 kV Krško – Brežice. V rekonstruiranem polju enega od sistemov v RTP Brežice, se vzanka HE 
Brežice.  
 
Od RTP Brežice do HE Brežice bo položen dvojni zemeljski 110 kV kabel. Predvideni kabelski priključek bo potekal od 
portala po zemljišču med ograjo in stikališčno zgradbo iz RTP Brežice proti jugozahodu, nato pa ob robu naselja do Ceste 
svobode naprej po vzhodni, nato pa zahodni strani do protipoplavnega nasipa. Od tu naprej poteka po zunanji strani nasipa, 
vzdolž novega mostu proti zahodu do HE Brežice.  Dolžina kabelske trase RTP Brežice – HE Brežice je približno 2700 m.  
 
Dolžina predvidene trase priključnega 110 kV kablovoda je približno 2650 m. 
 
Opomba: 
Idejni projekt 110 kV priključka HE Brežice je bil izdelan pred javno razgrnitvijo državnega prostorskega načrta. V postopku 
sprejemanja DPN je bila trasa spremenjena tako, da bo potekala severno od Dobovske ceste ter ob novi cesti, ki bo 
povezovala Dobovsko in Prešernovo. V nadaljnjih fazah načrtovanja je potrebno upoštevati spremenjeno traso iz DPN, kar 
ne bo bistveno vplivalo na stroške izvedbe. 
 
Kabelska trasa križa obstoječo infrastrukturo, ki jo bo potrebno ustrezno zaščititi. 
 

20 kV priključek za lastno rabo HE 
Zanesljivo obratovanje HE Brežice se zagotovi z 20 kV napajanjem, ki se ga zagotovi iz lokalnega srednje napetostnega 
omrežja. 20 kV stikališče hidroelektrarne se preko 20 kV kablov poveže z TP Jutranjka na eni strani in obstoječim 20 kV 
daljnovodom RTP Brežice – Cerklje na drugi strani reke Save. 
 
Trasa 20 kV kabelskega sistema, ki se priklaplja na TP Jutranjka poteka iz 20 kV stikališča, preko kabelskega prostora, pod 
platojem in dovozno cesto HE Brežice. Trasa nato poteka po gozdu vzporedno  in ob dovoznem mostu vse do Prešernove 
ceste. Od križanje kablovoda s Prešernovo cesto pa do TP Jutranjka bo trasa potekala pod obstoječo cesto. 
 
Druga 20 kV povezava, ki bo napajala HE Brežice bo priključena na obstoječ 20 kV daljnovod RTP Brežice – Cerklje, ki se 
nahaja na desnem bregu Save. 20 kV kabli bodo položeni od 20 kV stikališča, po stavbi elektrarne, ter preko jezovne 
konstrukcije speljani na desni breg reke Save. Od mostne konstrukcije pa do daljnovodnega stojnega mesta bo trasa 
potekala skozi obrečni gozd. 
 
Celotna dolžina obeh 20 kV tras je 745 m. 
 

Vplivi na obstoječe 20kV omrežje 
 
Začasna prestavitev 20 kV DV Brežice - Cerklje 
Zaradi izgradnje obtočnega kanala za čas gradnje HE Brežice je potrebno prestaviti del omenjenega daljnovoda RTP 
Brežice-Cerklje, saj poteka nad kanalom. Zato bo potrebna izvedba začasnega SN kabelskega ali prostozračnega voda v 
dolžini približno 420 m, ki bo oddaljen od obtočnega kanala za 30 m. Po končani gradnji HE Brežice se daljnovod uredi v 
prvotno stanje. 
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Drugi SN vodi 
Pri načrtovanih ureditvah je bilo obravnavanih skupno 25 tangenc novih ureditev z obstoječimi SN vodi. Pri večini bodo 
potrebni zaščitni ukrepi. 
 
Iz smernice EN 50423-1, januar 2005 – Nadzemni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV do vključno izmenične napetosti 45 
kV; 1. Del: Splošne zahteve – splošna določila (Slovenski prevod) sledi, da: 

- Mora biti najmanjša razdalja izolacijskega voda, ki križa ceste (tabela 5.4.5.3.1), minimalno 6.6 m od površine 
ceste, pri cestah nižjega reda, ki jih določijo Nacionalna Normativna določila pa se lahko razdalje zmanjšajo za 
1m. 

- Najmanjša razdalja do tal na področjih daleč od zgradb, cest, železniških tirov in plovnih poti (tabela 5.4.4) je 
5.6m (do normalnega profila tal). Osnovna zahteva je, da gre lahko vozilo ali človek pod vodom brez nevarnosti. 

 
Splošna zahteva upravljavca elektro omrežja je naslednja: minimalna višina med vrhom visokovodnega nasipa ali 
visokovodnega zidu in vodnikom SN elektro voda mora biti 7 m, pri vodniku VN pa 8 m.  
 
Na podlagi pogojev upravljavcev, bo v nadaljevanju potrebno določiti ukrepe za posamezne podzemne elektro vode. Možni 
ukrepi bodo: 

- Prestavitev voda na maksimalno globino 1.0-1.2 m pod koto terena zaradi vzdrževanja, 
- Prestavitev voda v kabelsko kanalizacijo oz. zaščita voda ali pa 
- Pustiti obstoječ vod v funkciji, za primer kasnejšega poškodovanja voda pa predvideti nov kablovod (na ustrezni 

globini) med dvema jaškoma, ki se ga bo preklopilo v primeru nedelovanja osnovnega. 
 

Pri prestavitvi, zaščiti in ostalih delih bo potreben ročen izkop pod nadzorom ustreznega upravljavca določenega voda. 
 

Vplivi na obstoječe NN omrežje 
Ni evidentiranih vplivov. 
 

Telefonsko omrežje 
Ni evidentiranih vplivov. 
 

Vplivi na TK omrežje 
Registriranih je skupno 10 tangenc s TK omrežjem. Na podlagi pogojev upravljavca, bo v nadaljevanju potrebno določiti 
ukrepe za posamezne tangirane TK vode, v tem trenutku pa podajamo naslednje možne ukrepe. 
 
Možni ukrepi: 

- prestavitev voda na maksimalno globino 1.0-1.2 m pod koto terena zaradi vzdrževanja, 
- prestavitev voda v kabelsko kanalizacijo oz. zaščita voda ali pa 
- pustiti obstoječ vod v funkciji, za primer kasnejšega poškodovanja voda pa predvideti nov kablovod (na ustrezni 

globini) med dvema jaškoma, ki se ga bo preklopilo v primeru nedelovanja osnovnega. 
 
Pri prestavitvi, zaščiti in ostalih delih bo potreben ročni izkop pod nadzorom upravljavca določenega voda. 
 

Vplivi na optično omrežje 
Registrirano je skupno 6 tangenc novih objektov z obstoječim optičnim omrežjem. Skladno z zahtevami upravljavca 
optičnega omrežja, je potrebno na mestu križanja le-tega ustrezno zaščititi oz. prestaviti ali na ustrezni globini položiti 
rezervno cev za morebitne kasnejše deformacije optičnega omrežja. 
 
Za vse vode, ki so globlji od 2.0 m je potrebno položiti rezervno cev za morebitne kasnejše deformacije optičnega omrežja ali 
jih ustrezno zaščititi oz. prestaviti zaradi vpliva dodatne obtežbe oz. deformacije. Vse prestavitve se morajo izvajati v skladu z 
navodili upravljavca in pod njegovim nadzorom. 
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2.8.Vplivi na komunalno infrastrukturo 

 

2.8.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Kanalizacijsko omrežje 
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju državnega prostorskega načrta se izvajata 
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, 
s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, in predpisom, ki določa naloge opravljanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. 
(2) Za potrebe hidroelektrarne se zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica. 
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v prvi fazi zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica oziroma mala 
čistilna naprava za objekta laboratorija, po zgraditvi z drugimi dokumenti načrtovane kanalizacije Spodnji Stari Grad pa se 
območje priključi na kanalizacijsko omrežje, ki vodi v čistilno napravo Krško. 
(4) Območje centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se priključi na javno kanalizacijsko 
omrežje ali pa se zgradi mala čistilna naprava. Obstoječa kanalizacija, ki je z območja načrtovanega centra speljana v Savo, 
se odstrani. 
(5) Športno-rekreacijsko območje pri Krškem se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje na severnem delu območja. 
Za južni del območja se zgradi nov vod, ki se priključi na obstoječega na območju okoljske infrastrukture. 
(6) Iztok iz čistilne naprave Krška vas se uredi tako, da se združi z drenažnim kanalom za zbiranje izcednih voda južno od 
splavnice, pri čemer voda iz čistilne naprave odteka v spodnjo vodo ladijske splavnice. Za odvod očiščene vode v reko Savo 
se zgradi iztočni kanal DN 400 mm. Po potrebi se na iztočnem kanalu izvede črpališče, kar se preveri v nadaljnji projektni 
obdelavi. Iztočni objekti, ki se podrobneje projektno obdelajo, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka, oblikujejo se v 
naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Predvidi se po 
obsegu in načinu ustrezna protierozijska zaščita struge vodotoka v območju izpusta. Predvidi se ustrezno urejeno in 
dostopno merilno mesto za odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom v vodotok. 
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev s kanalizacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se kanalizacijsko 
omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Kanalizacijsko omrežje, ki se z načrtovanimi 
ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam. 
 

Vodovodno omrežje 
(1) Za napajanje hidroelektrarne se izvede priključek na vodovodno omrežje v Brežicah po skupnem vodu za center za 
obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja. 
(2) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se rekonstruira in dogradi obstoječi vodovod PE DN50. Na vsakem platoju se izvede 
vodovodni priključek z vodomernim jaškom. 
(3) Objekt informacijskega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje 
Vrbina se priključita na obstoječe vodovodno omrežje. 
(4) Za potrebe športno-rekreacijskega območja pri Krškem se prestavi glavni vodovod v celotni dolžini urejanja območja, to je 
v skupni dolžini 280 m. Novi vodovod se zgradi v komunalnem koridorju ob pešpoti z zahodne strani območja in v 
nadaljevanju ob Leskovškem potoku do navezave na obstoječi vodovod. 
(5) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od obstoječega javnega vodovoda v Gornjem Lenartu izvede vodovodni 
priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti. 
(6) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov in drugih 
porabnikov se zgradi povezovalni vodovod med črpališčema Drnovo in Brege v skupni dolžini 1907 m. Od črpališča Brege do 
jezu pred NEK in čez jez se zgradi nov oziroma rekonstruira obstoječi vodovod v skupni dolini 2 x 1652 m. Novi cevovod v 
skupni dolžini 1531 m se zgradi tudi južno od NEK do odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, s čimer se 
izboljša varnost oskrbovanja tega odlagališča s pitno in požarno vodo. 
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodnim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med 
gradnjo in obratovanjem teh ureditev ne poškoduje. Vodovodno omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z 
novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam. 
 

Plinovodno omrežje 
Na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodnim omrežjem, kjer ne bo potrebna odstranitev, se 
zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, da se preprečijo poškodbe med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev. 
Odstranjeno plinovodno omrežje se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam. 
 

Razširitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad 
(1) Na območju, predvidenem za nadgradnjo in širitev obstoječega Zbirnega centra Spodnji Stari Grad, se uredijo:  
nosilni in zaščitni nasip, 
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plato za obdelavo plavja z bazeni za sušenje muljev, platojem in boksi za začasno skladiščenje različnih frakcij plavja, 
manipulacijski prostor, prostor za postavitev potrebne tehnološke opreme in mehanizacije ter kanalizacija izcednih voda, 
plato za razvoj novih tehnologij za obdelavo bioloških odpadkov ter pripravo in uporabo alternativnih energentov z laboratoriji 
za pripravo in preizkušnje bio goriva, obrat za predelavo 
oljne ogrščice ter drugih bioloških odpadkov in mešanic,  
prestavitev in razširitev platoja za obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov, 
plato z betonarno, 
razširitev platoja za obdelavo in predelavo bioloških odpadkov, plavja in bio goriva (vključno z izvedbo nadstrešnice nad 
kompostarno), 
plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin in 
kosovnih odpadkov, 
foto voltaična elektrarna na zgornjem platoju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad,  
pripadajoča infrastruktura, objekti in oprema, 
padavinska kanalizacija, zunanja ureditev z varovalnimi ograjami med posameznimi platoji in parkirišči na celotni površini 
urejanja, 
dostopna cesta za navezavo na lokalno cesto. 
(2) Uvoz na območje zbirnega centra se uredi v severozahodnem delu slednjega ter višinsko uskladi z niveletama 
načrtovane Vrbinske ceste in rekonstruirane javne poti mimo tega centra. 
(3) Nasip se izvede na celotni površini na koti 152,00 m n. m. kot zaščita obstoječega saniranega odlagališča pred razlitjem 
Save in kot nosilna konstrukcija, na kateri je mogoča nadaljnja gradnja. Izvede se z drenažo in merilnimi jaški za preverjanje 
posedanja in prisotnosti podzemne vode. Okrog nasipa se zgradi servisna cesta. Plato se zavaruje z varovalno ograjo. 
Brežine se zaščitijo pred erozijo in telo nasipa se izvede potresno varno. 
(4) Na platoju za obdelavo in skladiščenje gradbenih odpadkov se na zemljišču za postavitev strojne mehanizacije uredi 
sistem odvajanja padavinskih voda. Vse prometne površine se izvedejo primerno utrjene s spodnjim nevezanim ustrojem, 
zato da se zmanjša emisij prahu in pluženja pozimi. Območje ločenega skladiščenja odpadkov in mineralnih produktov se 
opremi z vodnim sistemom za vlaženje oziroma prhanje odlagališč v izjemno suhem obdobju, da se prepreči emisij prahu 
zaradi vetra. Uredi se ploščad za mobilni rezervoar goriva in postavi zabojnik za skladiščenje morebitnih izločenih nevarnih 
ali škodljivih sestavin gradbenih odpadkov. Uredijo se parkirišča za vozila zaposlenih ali strank. Nadstrešnica za komunalna 
vozila se izvede kot jeklena konstrukcija na armiranobetonski temeljni plošči tlorisnih dimenzij 10 x 30 m. 
Prenovi/dozida/rekonstruira se obstoječi poslovni objekt. 
(5) Velikost betonarne se projektira glede na študijo, ki bo opredelila najverjetnejše pričakovane količine vhodnega materiala 
in potreb po končnem proizvodu na trgu. Izvedejo se dozirni boksi za agregate, silosi za cement in dodatke ter laboratorij za  
preverjanje vhodnih materialov in preizkušanje odvzetih vzorcev betona. Iz javnega vodovodnega omrežja ali lastne vrtine ob 
betonarni se zagotovi zadostna količina tehnološke vode za pripravo betona. 
(6) V obstoječi nadstrešnici pred kompostarno se uredi prostor za skladiščenje olj okvirnih tlorisnih dimenzij 10 x 12 m, v 
sklopu katerega se izvede pripadajoči lovilni bazen. Vse elektroinštalacije morajo biti v S-izvedbi, vsi ključavničarski izdelki 
pa ozemljeni. 
(7) Plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin in 
kosovnih odpadkov se zgradi severno od obstoječe kompostarne v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad. Na njem se izvedejo 
dve nadstrešnici, manipulativne površine in boksi za začasno skladiščenje in demontažo odpadne električne in elektronske 
opreme ter začasno skladiščenje sekundarnih surovin, kosovnih odpadkov in stekla. 
(8) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse rešitve prilagodijo ugotovitvam dodatnih hidravličnih 
analiz. Prav tako se podrobno opredelijo tehnični elementi posameznih objektov in ureditev v zbirnem centru, arhitekturni in 
krajinskoarhitekturni elementi objektov in ureditev ter navezave na gospodarsko javno infrastrukturo. 
 
 

2.8.2.Določila IDP za HE Brežice  

 
V tej skupini so objekti komunalne infrastrukture, ki jih bo potrebno ustrezno zavarovati bodisi zaradi vplivov HE Brežice 
(zajezitev Save, dvig podzemne vode), bodisi zaradi izgradnje novih objektov 
 
Obdelana je naslednja infrastruktura: 

- Vodovod,  
- Kanalizacija, 
- Plin, 
- Infrastruktura poslovnega centra Vrbina 

 

Vplivi na vodooskrbne sisteme 
Skladno z zahtevami upravljavca vododvodnega omrežja, je potrebno na mestu križanja (11 lokacija) le-tega ustrezno 
zaščititi oz. prestaviti. 
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Interni pravilnik navaja, da je potrebno vse vode, ki so globlji od 2.0 m ustrezno zaščititi oz. prestaviti zaradi vpliva obtežbe. 
Predvidena je lahko tudi prevezava, vse pa mora biti v skladu z navodili upravljavca.   
 
Za vse tangence se predvidi statična preverba vodovoda. 
 
Predvidi se zaščita oziroma prestavitev oziroma prevezava vodovoda. Na območju prečkanja z visokovodnim nasipom se 
zaščita oziroma prestavitev razširi za 3 m oziroma 5 m na vsako stran visokovodnega nasipa skladno z navodili upravljavca. 
 

Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 
Skladno z zahtevami upravljavca kanalizacije (Kostak), je treba na vseh mestih križanja oziroma tangencah (9 lokacij oz. 
objektov), narediti statično preverbo kanalizacije, na podlagi katere bo upravljavec podal zahtevo za ustrezno zaščito le-te. 
 
Predvidi se zaščita kanalizacije posameznega prečkanja z visokovodnim nasipom in sicer še 3 m oziroma 5 m na vsako 
stran visokovodnega nasipa. Prav tako se predvidi ustrezno tlačno zaščito vodov na mestih križanj s predvideno dostopno 
cesto. 
 
Nekaj iztokov kanalov v Savo je potrebno dvigniti ali podaljšati. 
 
V sklopu izvedbe popisa objektov, ki jih ogroža dvig podzemne vode je bil popisan tudi način odvajanja odpadne vode iz 
posameznega objekta.  
 
Zaradi dviga podtalne vode bo prišlo do poslabšanja stanja v okviru odvajanja odpadnih vod, zato so v nadaljevanju 
predstavljeni možni vplivi na delovanje različnih kanalizacijskih sistemov. 
 
V območju popisa objektov sta prisotna dva sistema odpadnih vod in sicer priključenost objektov na kanalizacijski sistem ter 
priključenost na posamezne greznice (pretočne, nepretočne). 
 
Popisani so bili objekti v naseljih: 

- Spodnji Stari grad (v veliki večini so objekti priključeni na kanalizacijski sistem), 
- Pesje (objekti imajo greznice), 
- Gornji Lenart (objekti imajo greznice), 
- Brežice (objekti imajo greznice), 
- Gorenje in Dolenje Skopice (objekti imajo greznice), 
- Krška vas (objekti imajo greznice). 

 
Na objekte, ki imajo lastno greznico, lahko ob določenem dvigu podtalne vode pride do določenega vpliva. Podatki o 
globinah greznic, ki so pridobljena iz anket, so povzeti po izjavah posameznih lastnikov objektov. Potrebno je poudariti, da 
vsi lastniki niso znali oceniti globine greznic, zato podatki niso 100% natančni.  
 
OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE predpisuje, da se do 31.12.2017 
uredi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za vsa poselitvena območja, tako, da se jih poveže na kanalizacijski 
sistem oziroma na individualne čistilne naprave. 
 
Iz tega sledi, da bodo morale Občine poskrbeti za vsa našteta naselja in jih povezati na kanalizacijski sistem, posamezniki 
pa urediti ČN do 31.12.2017. Zaradi navedenega začasne greznice niso smiselne, saj bodo te svojo funkcijo v obstoječi 
obliki ohranile. 
 
Edini problem predstavlja pojav vzgona od dvigu podtalnice, nad koto, kjer je sila vzgona večja od teže greznice. 
 
V sklopu izvedbe popisa ogroženih objektov so bile popisane tudi gnojne jame (odprta gnojišča), ki se nahajajo ob objektih. 
V nadaljevanju so navedeni lastniki gnojnih jam ter kote obstoječe in predvidene podtalnice ter višine terena. Podatkov o 
podzemnih rezervoarjih, kakor tudi o globinah gnojnih jam ni, zato bo v nadaljevanju projektne dokumentacije potrebno 
izvesti detajlnejše meritve obstoječega stanja, da se bo lahko določil dejanski vpliv na njih. 
 
V sklopu kontrolirane ureditve izliva gnojnice je potrebno predvideti izpuste v zato namenjene zbiralnike (podzemno zbiranje 
gnojnice). Ureditve pa morajo biti skladne s predpisi – obveza vsakega posameznika. 
 

Vplivi na plinovodno omrežje 
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Skladno z zahtevami upravljavca plinovoda (Geoplin), je potrebno pridobiti geomehansko poročilo o vplivu na posamezen 
plinovod, na podlagi katerega bo upravljavec podal zahtevo za ustrezno zaščito plinovoda. Na podlagi Pravilnika o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v 
območjih njihovih varovalnih pasov (Ur.l. RS št. 12/2010), ki v 35. členu navaja: 
(6) Poznejše nasipavanje terena ali dviganje višine nadkritja nad 3 m je dopustno le na podlagi predhodno izdelane analize 
vpliva dodatne obremenitve.  
 
Za tangence pri nadvišanju terena se predvidi izvedba meritve globine obstoječega voda plinovoda. Na podlagi globine voda 
in višine predvidenega nasipa se izdela predhodna analiza vpliva dodatne obremenitve na vod (globina pod 3 m). Analiza 
vpliva dodatne obremenitve bo podala ugotovitev ali je potrebno vod prestaviti na manjšo globino. 
 
V primerih zaščite in utrditve plinovodnega omrežja, se le-te ustrezno zaščiti na način in pod pogoji upravljavca. 
 

Vplivi na Poslovno cono Vrbina 
Po celotni poslovni coni je predviden drenažni kanal s koto dna od 150.50 do 147.79 m. V poslovni coni so delno že izvedeni 
objekti in infrastruktura, delno pa je izgradnja in načrtovanje v izvajanju. 
 
Potek predvidenega drenažnega kanala je usklajen z že izvedenimi ureditvami in infrastrukturo oziroma se predvidene 
ureditve in infrastruktura ostalega območja preuredi na takšen način, da se vse vpletene strani strinjajo s spremenjeno 
ureditvijo. Potrebne bodo spremembe že izdelane projektne dokumentacije. 
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2.9.Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 

 

2.9.1.Določila DPN HE Brežice  

 

Varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(1) Za kmetije, ki zaradi posameznih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, izgubijo kmetijska 
zemljišča, morajo investitorji teh ureditev narediti sanacijski program v skladu s strokovno podlago »Posledice izgradnje HE 
Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet«, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo, november 2009. 
(2) Posamezni investitorji poskrbijo za odkup vseh zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, in ostankov parcel, ki bodo po 
posegu postale manjše od 0,3 ha.  
(3) Morebitni posegi na njivskih površinah, katerih namenska raba se ne bo spremenila, se izvajajo v poznojesenskem in 
zimskem obdobju. 
(4) S površin, ki so namenjene gradnji objektov in akumulacijskega bazena, se pobere rodovitni del tal in odloži na primernih 
lokacijah. Odstranjena tla se uporabijo za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih zemljišč na območju tega državnega 
prostorskega načrta ter za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih in manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v širši okolici.  
(5) Začasno zasedena zemljišča se po končani gradnji rekultivirajo in ponovno usposobijo za kmetijsko obdelavo. 
(6) Na podlagi izsledkov monitoringa kot gladine podzemne vode se na kmetijskih zemljiščih ob akumulacijskem bazenu na 
območju morebitnih sprememb kote gladine podzemne vode izvedejo hidromelioracijski ukrepi. 
(7) Investitorji omogočijo dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišča med gradnjo in po njej. Omogočiti morajo obdelovanje 
kmetijskih zemljišč, ki se ne preurejajo, in gospodarjenje z gozdom ter dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi 
pogoji kakor doslej. 
(8) Dovozne poti pri gradnji nasipov morajo v čim večjem obsegu potekati po notranji strani akumulacijskega jezera zaradi 
čim manjšega začasnega zasedanja gozdnih in kmetijskih površin. V skladu s 17. členom te uredbe se uredijo dostopi do 
vode za namakanje kmetijskih zemljišč. 
(9) Na kmetijskih zemljiščih je prepovedano kakršno koli poviševanje terena in zmanjševanje retenzijskih površin za 
zadrževanje poplavnih voda, razen na območjih, ki so že predvidena s tem državnim prostorskim načrtom in določena v 
petem odstavku 14. člena te uredbe. 
(10) Na površinah, ki bodo prizadete z gradnjo načrtovanih ureditev, je dopustna izvedba zložbe – komasacije kmetijskih 
zemljišč. 
(11) Pred posekom na območjih gozda in obvodne zarasti mora biti skupaj z zavodom, pristojnim za gozdove, določena 
površina za posek in evidentirana lesna masa. Po končani gradnji pa je treba sanirati morebitne poškodbe na gozdnem 
drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa odstraniti ves neporabljeni material. 
(12) Pri sečnji se dosledno upošteva gozdni red, pri spravilu pa se uporablja lahka mehanizacija oziroma se spravilo opravlja 
pozimi, ko so tla zavarovana s snegom ali zamrznjena. 
(13) Aktivna in nenaseljena gnezdišča, brlogi in zavetišča ogroženih živalskih vrst se čim bolj ohranijo. 
 

Varstvo kulturne dediščine 
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz 
prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo. 
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na registrirano arheološko 
najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje 
arheološkega potenciala. 
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še 
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve 
prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako da dediščina ne bo ogrožena. 
(4) Obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine 
tudi v skladu s študijo Predhodne arheološke raziskave, Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih na 
območju gradnje HE Brežice (Mlekuž, Pergar, april 2009). 
(5) Za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline. 
(6) Investitor o začetku del vsaj 30 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.  
 

Ukrepi za ohranjanje narave 
(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo foto dokumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje narave. 
(2) Pri urejanju nadomestnih habitatov gramoznic se upoštevajo te zahteve: 
pred potopitvijo gramoznic se zagotovi fizična premestitev odmrlih in požaganih starih dreves skladno z določili 12. člena te 
uredbe in manj mobilnih živalskih vrst, npr. močvirske sklednice, v nadomestne biotope ali začasno v druge biotope, iz 
katerih bodo vanje premeščene po njihovi dokončni ureditvi; 
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pred potopitvijo gramoznice Vrbina se larve kačjih pastirjev in osebki močvirske sklednice preselijo v NH1 in NH2;  
polovica vseh načrtovanih nadomestnih habitatov se uredi pred začetkom polnitve bazena, preostale ureditve pa se začnejo 
izvajati po prvi polnitvi in se izvedejo postopno v nadaljnjih letih glede na dinamiko pridobivanja gramoza iz gramoznic;  
na začetku fizičnega poseganja v območje gramoznice Vrbina mora biti funkcionalnih 50 % vodnih habitatov. Območje 
gramoznice Vrbina obsega vodno površino in pas zemljišča širine 40 m ob gramoznici; 
na območju nadomestnih habitatov se v soglasju s službo, pristojno za varstvo narave, uredijo dostopne in učne poti, 
namestijo opazovalnice za ptice in informativne table ter izvedejo druge ureditve, povezane z vzdrževanjem in promocijo 
habitatov; 
na območjih nadomestnih habitatov niso dopustne športne dejavnosti in ribolov, razen v delu območja NH1, na katerem je 
dovoljeno veslanje. Časovni razpored in vrste dejavnosti na teh območjih ter predstavitve se prilagodijo ekološkim zahtevam 
prisotnih vrst in drugim značilnostim posameznega nadomestnega habitata. 
(3) Vse nove zasaditve se načrtujejo ob upoštevanju obstoječega krajinskega vzorca obvodne zarasti, drevesnih gruč, 
posamičnih dreves in živice ob poteh ter vrstne sestave obstoječega rastja. 
(4) Na čim daljših odsekih brežin Save se ohrani obstoječe rastja. Posekano obrežno rastje se nadomesti z zasaditvijo 
avtohtonih vrst drevnine na brežinah bazena, ob novih gramoznicah ter v obvodnem prostoru potokov Močnik, Struga in 
Potočnica na odsekih, kjer bo to mogoče, še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi. 
(5) Obstoječe rastje se ohranja na območjih, na katerih ni načrtovane prostorske ureditve oziroma posegi v prostor. Posebno 
pomembna je ohranitev starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih sestojev ter suhih travnikov. Na odsekih brežin 
bazena, na katerih niso predvidene ureditve brežin s kamnitimi oblogami, se zagotovijo sonaravne oblike utrditve brežin ter 
zasaditev avtohtonih vrst grmovnic in plezalk. Uredi se čim več takšnih habitatov, ki bodo omogočili tudi uspevanje dreves. 
Na brežinah s kamnitimi oblogami na območju nihanja gladine vode v bazenu se zasadijo plezalke in grmovne vrste vrb. Po 
zgraditvi nasipov in ureditvi brežin se nemudoma začne sanacija območja. 
(6) Pri urejanju površinskih voda in načrtovanju ureditev za uravnavanje dinamike in gladine podzemne vode se praviloma 
zagotavlja ohranitev sedanjih vodnih razmer v vodotokih, pa tudi na mokriščih oziroma površinah, ki so danes pod vplivom 
visokih voda. 
(7) Z ureditvami visokovodno-energetskih nasipov ter uravnavanjem vodnega režima na kmetijskih in gozdnih površinah na 
desnem bregu Save se prepreči pogostejše poplavljanje suhih travnikov na območjih Natura 2000. 
(8) Protipoplavni nasipi se uredijo tako, da bodo omogočali nemoten prehod dvoživkam na mrestišča.  
(9) Z zgraditvijo tesnilnih zaves in drenažnih kanalov ter drugimi ustreznimi ukrepi se prepreči dvig podzemne vode, ki bi 
ogrozil obstoj suhih travnikov na območjih Natura 2000. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova 
površina ostane nezmanjšana. 
(10) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, tako da se ustrezno ravna z 
zemljino, v kateri so ostanki teh rastlin, in prepreči njihov nadaljnji obstoj. 
(11) Po končanih delih v okviru načrtovanih ureditev se zagotovita sanacija poškodovanih površin (območje gradbišča) in 
zatravitev z uporabo travne mešanice v sestavi, podobni rastju na obstoječih ekstenzivnih travnikih. 
(12) Pri urejanju brežin bazena in pritokov Save se upoštevajo te zahteve: 
pritoki Save se urejajo le v nujnem obsegu, in sicer s sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih materialov, 
obrežna zarast ob strugi Močnika se pri celotni potezi urejanja lahko odstrani le v najnujnejših primerih in samo na enem 
bregu. Struga se ob morebitni prestavitvi na novo zasadi. Dela naj se izvajajo kolikor mogoče hitro, da se motnje omejijo na 
kar najkrajši čas, 
na območjih, na katerih bo treba odstraniti obvodno zarast ali omejke, se zagotovi ustrezna nadomestitev z zasaditvijo 
avtohtonih vrst drevnine, 
kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti, se za utrjevanje uporabljajo naravni materiali in oblikujejo brežine z 
razgibanimi nakloni, 
pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z naravovarstvenega in ribogojnega vidika, se njihovi izlivi v bazen ali strugo Save 
uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije hidroelektrarne v pritoke in obratno, tako da se zagotovi nemotena 
prehodnost vodnih koridorjev vidre, 
predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih 
organizmov, 
na vodni strani brežin akumulacije naj se na mestih, na katerih je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 
2 do 10 metrov z različnimi globinami vode (sipine, tolmuni). 
(13) Na ureditvenem območju državnega prostorskega načrta se gensko ali kako drugače biotehnološko spremenjeni 
organizmi ne smejo spuščati v naravo. 
(14) Med gradnjo se prepreči izcejanje snovi, ki so strupene ali škodljive za vodne organizme ali onesnaženje z nevarnimi 
gradbenimi odpadki. Zemeljska dela se izvajajo tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.  
(15) Za preprečitev svetlobnega onesnaževanja se dela med gradnjo v čim večjem obsegu opravljajo podnevi, ponoči pa le v 
izjemnih primerih in na omejenem območju. Za osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila in s čim manjšo emisijo 
ultravijolične svetlobe. 
(16) Izvajalci morajo posege čim bolj prilagoditi življenjskemu ciklu živali: 
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v Savi ter potokih Potočnica, Močnik in Struga se vsi posegi načrtujejo zunaj časa drsti nesalmonidnih vrst rib, ki traja od 1. 
marca do 30. junija, in se izvedejo kar najhitreje, da bo vpliv na ribe čim manjši; 
posegi na območje gramoznice Vrbina in širše območje potoka Struga se začnejo izvajati v avgustu ali pozneje, ko so 
paglavci dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika iz vodnih habitatov; 
gradnja iztočnega kanala čistilne naprave Brežice – zahod in Krška vas ter najhrupnejše dejavnosti na objektu naj se 
izvedejo zunaj gnezditvene in rastne sezone, torej od septembra do februarja; 
odvažanja proda in poglabljanja struge ter povečevanja naravne kalnosti naj, kolikor je to mogoče, ne bo v življenjsko 
pomembnih obdobjih živali. 
(17) Na območju državnega prostorskega načrta naj se zagotovi sanacija virov onesnaženja Save še pred gradnjo 
akumulacije. 
(18) Mikrolokacija trase iztočnega kanala čistilne naprave Krška vas in Brežice – zahod, dostopnih poti in minimalnega 
območja gradbišča se določi tako, da bo prizadete čim manj drevnine. 
(19) Temperatura vode se v točki mešanja ne sme dvigniti za več, kolikor je predpisano v upravnih dovoljenjih NEK, in ne 
sme preseči mejne dopustne vrednosti, predpisane v upravnih dovoljenjih NEK. 
(20) Če bodo parametri za ciprinidne vode presegli mejne vrednosti, določene v predpisih s področja kakovosti površinskih 
voda za življenje sladkovodnih vrst rib, koncesionar s svojim delovanjem ne sme poslabšati kakovosti vode na območju 
koncesije, za zagotovitev predpisane kakovosti vode reke Save pa je odgovoren Koncedent. Izvzeti so dogodki, ki so 
opredeljeni kot višja sila. 
(21) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni bližini se ob morebitnih posegih, ki bi ta območja kakor koli 
ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor območne 
službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se tudi občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi deli. O 
morebitnih posebnostih ali najdbi se obvesti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, oziroma območna služba, pristojna za 
varstvo narave. Zagotovi se naravovarstveno ukrepanje ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, da imajo 
lastnosti naravnih vrednot, ter za ohranitev teh vrednot v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave, in v skladu 
z Naravovarstvenimi smernicami za državni prostorski načrt za območje HE Brežice, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, junija 2008. 
(22) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot 
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah iz prejšnjega 
odstavka tega člena in navajajo posebno varstveno območje pSCI 3000227 Krka (območje Natura 2000), ekološko 
pomembno območje Save od Radeč do državne meje, predlog območja Natura 2000 spodnja Sava (pSCI), naravne 
vrednote Stari Grad – gramoznica, 8169 V Močnik, 8336 Struga, 128 V Krka in predlog naravne vrednote gramoznica Vrbina.  
(23) Ribiško gospodarjenje v bazenu se uskladi z novimi razmerami, kar se opredeli v ribiško-gojitvenih načrtih. 
(24) Izvajalci vsaj 14 dni pred začetkom posegov v vodotoke obvestijo pristojno ribiško družino, ji predložijo časovni načrt 
gradnje in omogočijo dostop do gradbišča, pa tudi nadzor 
nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru. 
 

Prenos zemljišč na območjih nadomestnih habitatov v upravljanje 
Investitor po izdaji mnenja iz predzadnjega odstavka 12. člena prenese zemljišča na območju nadomestnega habitata NH 3 
(nadomestni gozd in travniki) v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zemljišča na območjih 
nadomestnih habitatov z vodnimi površinami (NH1, NH2, NH4, NH 5 in NH6) pa Agenciji Republike Slovenije za 
okolje. 
 

Črpališča za namakanje kmetijskih površin 
Črpališča za namakanje se navežejo na elektroomrežje. Njihova zgraditev se uskladi z upravljavcem hidroelektrarne. 
Črpališča za namakanje v ničemer ne smejo ogrožati varnosti, funkcije in vzdrževanja visokovodno-energetskih in 
visokovodnih nasipov. Morebitni posegi v nasipe, povezani z gradnjo črpališč, se predvidijo med načrtovanjem in izvedbo 
nasipov akumulacijskega bazena, črpališča v okviru nasipov pa se zgradijo ob izvedbi le-teh. 
 

Krajinskoarhitekturne ureditve 
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora 
vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval kakovostne krajinskoarhitekturne rešitve v zvezi s preoblikovanjem 
reliefa in zasaditev, ureditvami nadomestnih habitatov in dostopov do vode, ureditvami vodotokov, rešitve v zvezi z urejanjem 
javnih parkovnih in rekreacijskih površin, predvsem ureditev za rekreacijo in dostopov do vode, ter rešitve v zvezi z urejanjem 
vodotokov ter umeščanjem in oblikovanjem urbane opreme. Vodnogospodarske ureditve se izvajajo čim bolj sonaravno. 
(2) Obstoječe rastje se na širšem območju posegov čim bolj ohranja, kar velja predvsem za avtohtone vrste in naravno 
obvodno zarast. Sklenjeno obrežno rastje se prav tako čim bolj ohranja; kjer to ni mogoče, se takoj po končanih zemeljskih 
delih zasadi ustrezno avtohtono rastje. 
(3) Vzdolž brežin bazena in pritokov Save ter gramoznic oziroma nadomestnih habitatov in na drugih površinah, določenih s 
tem državnim prostorskim načrtom, se zasadijo drevesa in grmovnice. Zasaditve morajo čim bolj povzemati vzorce in vrstno 
sestavo obstoječe obvodne zarasti, med drugimi se zasadijo vrba iva, rumeni dren, divja češnja, ostrolistni javor, ozkolistna 
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lipa, navadna vrba in vrba žalujka. Na teh površinah se z upoštevanjem krajinskega vzorca območja zasadijo drevesa in 
grmovnice v gručah in v obliki mejic. Zasaditve se izvajajo takoj po končanih zemeljskih delih kot prvi ukrep, s katerim bo 
zagotovljena nadaljnja razrast z naravno sukcesijo. 
(4) Zarast se odstrani samo v nujnem obsegu, postopoma in na manjših odsekih. 
(5) Na rekreacijskih območjih in območjih prezentacije kulturne dediščine (deželna meja med Štajersko in Kranjsko, 
arheološko najdišče Zasavje) se zasadi drevnina zato, da se oblikujejo ambienti in vidne, prepoznavne točke v prostoru. 
(6) Brežine Save se na odsekih, na katerih niso potrebne utrditve, ohranijo v obstoječem stanju, na odsekih, na katerih so 
predvidene obloge in lokalno zavarovanje, pa se urejajo sonaravno, s pretežno vegetacijskimi zaščitami. Brežine pritokov se 
razen izjem, pri katerih je zaradi neposredne bližine pozidave in cest v naseljih potrebna klasična ureditev, urejajo 
sonaravno, z zasaditvijo večjih sadik dreves. 
(7) Na levem bregu Save na odseku od 500 m gorvodno od jezu NEK do 380 m dolvodno od tega jezu ter na desnem bregu 
Save na odseku od 400 m gorvodno od jezu NEK do 290 m dolvodno od tega jezu se nova drevesa ne zasadijo, zagotovi pa 
se redno vzdrževanje obstoječega rastja.  
(8) Na desnem bregu akumulacijskega bazena na območju približno 700 m gorvodno od pregrade se vznožje zračne strani 
brežin visokovodno-energetskih nasipov obsadi s hitro rastočim visokoraslim drevjem, sama brežina pa le z nižjim rastjem. 
Na levem bregu, proti gradu Brežice, se izvede položnejša brežina, v katero se umesti tudi prehod za vodne organizme, ob 
katerem se prav tako zasadi drevnina, da je umestitev načrtovanih ureditev na vplivnem območju gradu Brežice čim manj 
moteča. 
(9) Elementi urbane opreme morajo biti na območjih posameznih prostorskih ureditev usklajeni med seboj ter skladni tudi z 
arhitekturnim in krajinskoarhitekturnim oblikovanjem na teh območjih in v širšem prostoru. 
 

Arhitekturno-urbanistične ureditve 
(1) Na celotnem območju se zagotovita medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost načrtovanih objektov in ureditev 
znotraj posameznih funkcionalnih sklopov in med njimi. 
(2) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje posameznih ureditev z upoštevanjem medsebojne skladnosti višine 
objektov, kot pritličij, gradbenih linij in odmikov od javnih površin, pa tudi kakovostno arhitekturno oblikovanje mostov, brvi, 
nezahtevnih in enostavnih objektov ter urbane opreme. 
(3) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje odprtih površin na območju posameznih prostorskih ureditev. 
(4) Pri oblikovanju celotnega območja se uporabijo sodobna načela. Na območjih v vidnih stikih in funkcionalnih povezavah z 
mestnim jedrom in gradom Brežice ter z mestnim jedrom Krškega se upoštevajo posebnosti in omejitve zaradi bližine teh 
območij in objektov ter pogoji službe za varstvo kulturne dediščine. 
(5) V bližini gradu Brežice se z ustreznim oblikovanjem objektov in ureditev upošteva obstoječa kakovost širšega prostora 
mestnega jedra. Povezava med objektom jezovne zgradbe 
ter centrom za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja elektrarne in upravnim objektom mora biti 
zasnovana tako, da bo usklajena z okolico. 
 

Prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih površin in za agrarne operacije 
(1) Dopustna je kmetijska dejavnost. 
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice za ptice in podobno), namakalnih 
sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske opreme. Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske 
javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev 
teh objektov: 
(a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne 
infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, lovska preža), 
(b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti 
(nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, 
signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni komunalni 
objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na 
vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni 
kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni objekti (kolesarska 
povezava, sprehajalna pot, trimska steza). 
(3) Za kmetijske potrebe se lahko uredijo tudi manjši lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Dopustna so tudi agrarne 
operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem 
voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne 
gladine podzemne vode) in sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih območij. Niso pa dopustni ukrepi, ki bi 
poslabšali retenzijsko sposobnost območja.  
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na kmetijskih zemljiščih omogoči 
raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se zagotovi 
odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v kmetijsko rabo.  
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(5) Dopustna je tudi izvedba namakalnih in osuševalnih sistemov in/ali ukrepov, pri čemer se upoštevajo omejitve glede 
skupne količine odvzete vode iz bazena. 
(6) Dopustna je zgraditev črpališč kot nadzemnih objektov zunaj poplavnih površin. Črpališča kot podzemni objekti so 
dopustna tudi na poplavnem območju. 
(7) Merila in pogoji za oblikovanje in gradnjo objektov:  
gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča 
rekultivirati; 
vodno zajetje, ureditve vodotokov in ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami 
na podlagi hidrološko-hidravlične analize; 
agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti  
krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev in ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem vode; 
prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal 
retenzijski prostor. 
 

Prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih površin 
(1) Dopustni sta gozdarska dejavnost in rekreacija v naravi. 
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna 
postavitev teh objektov: 
a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne 
infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (rastlinjak, betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta, lovska preža), 
b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti 
(nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, 
signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski 
priključek), pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko 
cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali 
vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali 
vodnjak, krmišče, molzišče, ograje za pašo živine), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza in 
spominska obeležja). 
(3) Dopustni so tudi posegi in ureditve na gozdnih zemljiščih skladno s predpisi o gozdovih, vodnogospodarske ureditve 
zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje 
visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode), sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih 
območij, pri čemer se ne smejo poslabšati retenzijske sposobnosti območja. 
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na gozdnih zemljiščih omogoči 
raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda pod pogojem, da se zagotovi 
odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v gozd.  
(5) Prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal 
retenzijski prostor. 
 

Prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin stavbnih zemljišč za bivanje zunaj razlivnih območij 
(1) Tipologija zazidave: eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe, nestanovanjske stavbe, enostavni in nezahtevni 
objekti. 
(2) Upošteva se faktor izrabe do 0,70. 
(3) Površine so namenjene bivanju in kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi. 
(4) Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, kmetijski objekti: hlevi, kašče, 
skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v podeželskem naselju in objekti, namenjeni dopolnilni dejavnosti na kmetiji) in 
gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav gospodarske 
javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev 
enostavnih in nezahtevnih objektov v funkciji kmetijske dejavnosti, lastne potrebe in opreme parcele, namenjene gradnji 
gospodarske javne infrastrukture.  
(5) Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava ter odstranitev objekta. Dopustna je tudi gradnja 
novega stanovanjskega objekta, pri čemer se obstoječa stanovanjska stavba poruši. Dopustne so še novogradnje objektov 
za kmetijske potrebe. 
(6) Na površinah ob obstoječih objektih v bližini načrtovanih visokovodnih nasipov in zidov nista dopustni umeščanje 
objektov in izvajanje posegov, ki bi onemogočili ali otežili dostop do nasipov in zidov ter dostavo in nameščanje montažnih 
protipoplavnih elementov. 
(7) Merila in pogoji za oblikovanje: 
v osnovi podolgovat tloris z osnovnima stranicama v razmerju najmanj od 1: 1,2 do 1: 2; 
dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovati tloris; 
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pritlične stavbe: kota pritličja je največ 0,60 m nad koto terena, višinski gabarit: na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali 
delno vkopana klet, kolenčni zid 0,80 cm; 
stanovanjske stavbe: dopustna je etažnost do največ (K) + P + 1 + (M). Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno 
vkopana, dopustna etažnost je K + P ali K + M ali K + P + M, 
kota pritličja je največ 0,20 m nad koto terena ob vhodni fasadi, največja višina objekta je 12,50 m nad koto pritličja, kolenčni 
zid 0,80 m, na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže; 
višinski gabarit za nestanovanjske stavbe je največ: klet (K), pritličje (P) in podstrešje (M); 
dopustne so klasične dvokapne strehe z naklonom od 30° do 45° in kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi 
strehami pri pokritih terasah, vetrolovih, zimskih vrtovih ipd. Dopustna so strešna okna, čopi in frčade. Elementi na strehi 
stavbe naj bodo med seboj usklajeni. Dopustne so kritine opečne, rjave ali druge temne barve, lahko v večjih dimenzijah, 
vendar drobne strukture, svetlobo odbijajoče kritine niso dovoljene, pač pa slamnate strehe. Dopustna je postavitev in 
vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb v skladu s pogoji in soglasjem pristojnih 
soglasodajalcev. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa 
ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z najmanjšim naklonom se postavijo 
pod največjim mogočim kotom in najboljšo mogočo orientacijo, praviloma skrite za fasadni venec. Pri nestanovanjskih 
objektih je dopustno odstopanje od naklona zaradi tehnologije dejavnosti v objektu ali izvedbe montažnega objekta iz vnaprej 
izdelanih konstrukcijskih elementov; 
novi objekti se umestijo v prostor z daljšo stranico, vzporedno s plastnicami, rekonstrukcija obstoječih objektov in nove 
gradnje na mestu obstoječih objektov se izvedejo tako, da se smer slemena prilagodi obstoječim grajenim objektom v 
neposredni bližini; 
oblikovanje, horizontalna ter vertikalna členitev fasad in uporaba materialov se uskladijo s tradicionalnimi objekti v bližini. 
Fasade so lahko delno lesene in obložene s kamnom. Izvedejo se v svetlih, belih in peščenih tonih. Ni dopustna uporaba 
signalnih barv, kakršne so citronsko rumena, vijolična, živo zelena, živo modra, živo oranžna in rdeča. 
 

Prehod za vodne organizme in drstišča 
(1) Prek nasipa na levem bregu se v bližini jezovne zgradbe izvede prehod za vodne organizme v obliki sonaravno 
oblikovane struge, katere senčenje se zagotovi z zasaditvijo avtohtone drevnine. Prehod se uredi tudi kot habitat za reofilne 
vrste rib. V fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja se preverijo in določijo pogoji za izvedbo kombiniranega prehoda za 
vodne organizme širšega pomena, ki jih mora izdelovalec PVO izdelati v sodelovanju s strokovnjakom za ribe. Pobudnik 
oziroma investitor širše namembnosti prehoda za vodne organizme mora pri preverjanju in določanju pogojev za tovrsten  
prehod ter v nadaljnjih fazah projektiranja in pridobivanja soglasja za širši namen prehoda za vodne organizme sodelovati s 
strokovnjakom za ribe. 
(2) Če bo pri načrtovanju prehoda za vodne organizme treba zagotoviti dodaten pretok za atrakcijo, se ta lahko izvede kot 
mala hidroelektrarna, ki se umesti ob iztoku prehoda za vodne organizme in priključi v električno omrežje na najbližji 
transformatorski postaji ali razdelilni transformatorski postaji Brežice v skladu s predpisi na tem področju ali v stikališču HE 
Brežice. Dimenzije in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti pretoka za atrakcijo, ki jo določi strokovna institucija oziroma 
strokovnjak za prehode za vodne organizme. 
(3) Izlivi pritokov Save se uredijo tako, da je vodnim organizmom mogoč prehod iz reke v pritoke. Drstišče v Potočnici se 
ohrani, uredi se nadomestno drstišče na izlivnem delu Močnika in Struge ali pa v prehodu za vodne organizme, tako da bo 
ponudilo habitat tudi reofilnim vrstam rib – pohri, upiravcu in zvezdogledu. Nadomestno drstišče se uredi z globino, manjšo 
od 0,5 m, pri srednjem pretoku z naravnim substratom na dnu. V glavni drstitveni sezoni od 1. marca do 31. maja se 
rekreacija na območju nadomestnih drstišč ne sme izvajati.  
 

Ureditev območja za rekreacijo v Vrbini pri Brežicah 
(1) V Vrbini pri Brežicah se uredi rekreacijsko območje, ki se naveže na mestno jedro. 
(2) Vstop na območje Vrbine se uredi s ceste pri gradu Brežice. Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov iz Brežic in s 
širšega območja Vrbina. 
(3) Peš dostopi se na severnem delu uredijo v bližini stadiona in po Holijevi stezi, z območja mestnega jedra s Ceste prvih 
borcev pa se lahko uredijo vstopi v Vrbino skozi obstoječe objekte, ki že imajo urejene dostope do Vrbine skozi kleti in po 
sistemih stopnišč. Vsi peš dostopi so namenjeni obiskovalcem Vrbine, pa tudi dostopom do mestnega jedra s parkirišč v 
Vrbini. Uredi se cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta v dolžini okoli 2 350 m, in sicer kot dvosmerna cesta v 
širini 5,5 m ter kot vzdrževalna pot za potok Struga in kot cestna povezava, ki bo sestavni del dostopnih poti rekreacijskega 
območja Vrbina, hkrati pa kot ureditev in zaščita brežin pod območjem starega mestnega jedra. S to cestno povezavo se 
zagotovi dostop za avtomobile iz mestnega jedra v Vrbino pri Šentlenartu, in sicer s ceste pri gradu Brežice (ki se nadaljuje 
po mostu čez Strugo v Vrbino) in z navezavo na Čolnarsko pot. Na južnem delu trase se brežina nad cesto ter med cesto in 
potokom Strugo zavaruje pred erozijo, pri čemer se, kjer je to tehnično mogoče, uporabijo sonaravne tehnike, ki bodo 
omogočile hitro ozelenitev brežin. 
(4) Približno 200 m severno od gradu Brežice se na zemljišču s koto nad Q100 uredijo parkirišča, ki se navezujejo na 
obravnavano cesto z dvema priključkoma. 



PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV 

VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA HE BREŽICE 

 

Str. 44 od 100 

 

(5) Dopustna je ureditev okoli 2 ha velike vodne površine in ribnikov ob Strugi, zelenih površin za rekreacijo (piknike, igre z 
žogo na travi in podobno) ter pešpoti, kolesarskih poti, tematskih poti in podobno vzdolž potoka Struga, vse brez poviševanja 
terena in umeščanja grajenih objektov. Na območju se uredi tudi potrebna komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika), ki 
bo omogočala razvijanje rekreacijskih dejavnosti. Dopustna je postavitev gospodarske javne infrastrukture in enostavnih 
objektov (začasni in vadbeni objekti ter urbana 
oprema) ter nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni 
infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne 
zmanjšujejo retenzijske sposobnosti območja in da se zagotovi varnost ob uporabi. 
(6) Na več mestih na zračni strani krone visokovodno-energetskega nasipa je dopustna ureditev tribun za ogled veslaških 
tekmovanj, katerih zgornja kota ne sme presegati višine 5 m nad koto krone nasipa ter katere tlorisni gabarit mora 
zagotavljati možnosti za redno vzdrževanje nasipov in brežin bazena. 
(7) Zagotovijo se prostorske možnosti za plovbo oziroma čolnarjenje po samem bazenu in ureditev za organiziranje veslaških 
prireditev in tekmovanj. Za veslaški šport se lahko uredijo tekmovalne veslaške steze na bazenu, na visokovodno-
energetskem nasipu pa se v oddaljenosti najmanj 800 m od jezovne zgradbe lahko uredi pristan za čolne in postavi 
čolnarna.  
(8) Ob dostopu do vode pri arheološkem najdišču Zasavje se uredijo privezi za čolne. 
(9) Dopustna je ureditev javnih dostopov do vode, a biti morajo najmanj 500 m gorvodno oddaljeni od jezovne zgradbe.  
(10) Na desnem bregu visokovodno-energetskega nasipa je na kroni dopustna namestitev podestov v okviru tekmovalne 
ribiške poti. 
(11) Dostopi do vode in tekmovalna ribiška pot se ne urejajo v oddaljenosti manj kot 50 m od gnezdilnih sten za vodomca in 
gnezdilnih splavov v bazenu. 
(12) Na vseh mestih, na katerih se omogočijo javni dostopi do vode, se zagotovijo stopnice z oprijemali. 
(13) Za rekreacijsko plovbo oziroma čolnarjenje se prestavi, poglobi in delno razširi struga potoka Struge v dolžini približno 1 
100 m. Poveča se prečni profil potoka Struge do potrebne širine, ki omogoča rekreacijsko-čolnarsko uporabo tega dela 
potoka. Prav tako se poglobi njegovo dno do nivelete, ki bo zagotavljala zadostno globino za rekreacijsko čolnarjenje, pri 
čemer se za izhodiščni gladini pri določanju nivelete poglobljenega dna oziroma gladinskega stanja v tem delu potoka Struga 
upoštevata gladini, ki ju bosta na izlivu Struge v Savo določala zgornji in spodnji nivo koristne akumulacije HE Mokrice. 
Zavarovanje in ureditev brežin ter utrditev dna  se načrtujejo skladno s sonaravnimi načeli urejanja nižinskih potokov. Ob 
vzhodnem robu poplavnega območja se po potrebi izvedejo stabilizacijski ukrepi in protierozijska zaščita brežine zahodnega 
robu mestnega jedra Brežic, kar se podrobneje obdela v nadaljnjih fazah načrtovanja. 
 

Umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem 
(1) Južno od Stadiona Matije Gubca je v sklopu športno-rekreacijskega območja predvidena ureditev bazenskega 
kompleksa, športnega parka, večnamenske poti, rečnega pristana s spremljajočimi objekti ter pripadajočih funkcionalnih 
površin in infrastrukturnih ureditev. Dostop do območja je po Cesti krških žrtev in načrtovani lokalni cesti za navezavo 
industrijske cone Žadovinek na krožišče na desnem bregu Save. 
(2) Na severnem delu območja se uredi bazenski kompleks s funkcionalnimi površinami in parkirnimi mesti, ki se lahko 
izvede kot kombinirano bazensko kopališče (dvoransko in bazensko kopališče na prostem). V objekt je dopustno umestiti 
tudi pomožne prostore za obratovanje kopališča in dopolnilno ponudbo, npr. športno trgovino, gostinski lokal, bowling, 
masaže, solarije, fizioterapijo, aerobiko ipd. Okvirna velikost stavbe je 80 x 60 m, največja dopustna etažnost pa K + P + 1, 
pri čemer se upošteva gladina podzemne vode. Lega in največja dopustna tlorisna površina stavbe sta določeni s prikazano 
gradbeno mejo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje 
odmaknjeni v notranjost zemljišča. Strehe in kritine se oblikujejo v skladu s tehnologijo oziroma namembnostjo objekta. 
Dopustna je kombinacija več oblik streh, na strehe je dopustno postavljati steklene kupole, piramide s poljubnim naklonom, 
strešna okna, frčade, sončne zbiralnike, oddajnike ipd. Fasade so iz ometa, stekla, fasadnih oblog iz različnih materialov, 
dopustna je kombinacija več vrst fasad in fasadnih odtenkov. Za dopolnilne dejavnosti se lahko poleg osnovnega objekta 
zgradi en ali več manjših objektov, ki se glede lege in oblikovanja uskladijo z osnovnim. Zunanje funkcionalne površine 
objekta, namenjene ureditvi zunanje plaže z bazenom, so usmerjene proti vzhodu (Savi) in južnemu delu. Parkirne površine 
se umestijo na skrajni severni del, med predvideni bazenski kompleks in obstoječa teniška igrišča ter med lokalno cesto 
(Cesto krških žrtev) in predvideni objekt ali pa na severovzhodni del območja. 
(3) Južno od bazenskega kompleksa se na območju do Leskovškega potoka uredijo površine za umestitev zunanjih športno-
rekreacijskih vsebin oziroma športni park, v katerem so lahko drsališče, kotalkališče, igrišča za hokej, odbojko, nogomet, mini 
golf, rolkanje, zunanje kegljišče, trimska steza ter prostori za druge športne, skupinske in družabne igre, pa tudi otroška 
igrišča z igrali. Vsebine se med seboj povežejo in prepletejo s kolesarskimi in tekaškim povezami ter utrjenimi površinami, 
namenjenimi teku in uporabi rolerjev. Na vzhodnem delu kompleksa se uredijo razgledne terase, ki se spuščajo pod koto 
100-letne poplavne vode in so orientirane proti reki. Nad koto 100-letne visoke vode je ob terasah in na preostalih delih 
parka dopustna postavitev manjših stalnih ali začasnih objektov – paviljonov z gostinsko, turistično in priložnostno ponudbo 
za kulturne predstave, prireditve, delavnice in druge dogodke. Če se zgradi več objektov, morajo biti po velikosti in 
oblikovanju med seboj usklajeni. Predvideni so pritlični objekti največjih tlorisnih gabaritov 6,00 x 4,00 m. 
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(4) Za obiskovalce se na območju bazenskega kompleksa in športnega parka zagotovi najmanj 200 parkirnih mest oziroma v 
skladu s predpisi glede na predvideno ureditev.  
(5) Ob zahodni, severni in vzhodni meji športno-rekreacijskega območja se uredi večnamenska javna pot, kolesarska in 
pešpot, ki se čez vojaški most naveže na načrtovano pot na levem bregu Save. 
(6) Celoten severni del športno-rekreacijskega območja se čim bolj zasadi, izvede se kakovostna krajinska ureditev. 
Gostejša, intenzivnejša zasaditev se izvede vzdolž zahodne meje ob javni cesti, ki meji na površine, namenjene razširitvi 
pokopališča Krško. 
(7) Območje južno od Leskovškega potoka se nameni gradnji rečnega pristana ter ureditvi dostopa do vode z zatokom s 
pristani za plovila in čolnarno na vodi. Čolnarjenje je dopustno zunaj območja omejene rabe Nuklearne elektrarne Krško. 
Poleg zatoka se nad koto 100-letne visoke vode uredi en ali več večnamenskih objektov za spravilo ali izposojo čolnov in 
druge športno-rekreacijske opreme ali za umestitev drugih turističnih, športnih, rekreacijskih in gostinskih dejavnosti. Lega 
večnamenskih objektov in njihova največja dopustna tlorisna površina je določena z gradbeno mejo. Če se zgradi več 
objektov, morajo biti oblikovno med seboj poenoteni. Njihova največja dopustna etažnost je P + 1. 
(8) Športni park se protipoplavno zaščiti s povišanjem celotnega območja z nasipom, da bodo ureditvene kote terena in 
objektov po zgraditvi HE Brežice segale vsaj 0,50 m nad poplavno koto Q100 Save in Leskovškega potoka. Zavarovanje 
zasipa terena proti strugama Save in Leskovškega potoka se izvede tako, kakor je opisano v 15. členu te uredbe. 
(9) Dopustna je postavitev enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter objekti urbane opreme) in nezahtevnih 
objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod 
pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšajo retenzijske sposobnosti območja. 
(10) Na območju okoljske infrastrukture ob Leskovškem potoku je dopustna gradnja infrastrukturnih gradbenih inženirskih 
objektov in stavb v skladu z namensko rabo območja. 
 

Ureditev dostopov do vode v akumulacijskem bazenu 
(1) Za zaščito in reševanje, za dostop mehanizacije za odstranjevanje sedimenta iz bazena, za zajem požarne vode in vode 
za namakanje kmetijskih površin ter za rekreacijske potrebe se uredijo dostopi do vode v bazenu, ki se navežejo na 
obstoječe in načrtovano omrežje cest in poti. 
(2) Dostopi do vode se na levem bregu približno v km 744 + 600, km 743 + 400, km 741 + 600 in km 739 + 500 ter na 
desnem bregu približno v km 744 + 800, km 742 + 300 in km 740 + 300 izvedejo s položnimi klančinami z naklonom največ 
1: 8, vzporedno s tokom Save ali pravokotno nanj, tako da se zagotovi varno splavljanje plovil. Prehodi prek visokovodno-
energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo 
omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil. Klančine se opremijo z zapornico za nadzorovan dostop. 
(3) Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom 
do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil. 
(4) Vsi navedeni dostopi do vode se izvedejo s stopnicami, ki se lahko opremijo z varnostnimi oprijemali.  
(5) Na kroni nasipa se na lokacijah dostopov do vode izvedejo razširitve, tako da se zagotovi utrjena površina v obsegu 
približno 20 m x 20 m za manipulacijo z dostavnimi vozili za plovila in mehanizacijo. 
(6) Ob dostopih do vode, naštetih v drugem in petem odstavku tega člena, se lahko zgradijo črpališča za namakanje 
kmetijskih površin. 
(7) Dostopi do vode za rekreacijske potrebe se lahko uredijo tudi na drugih lokacijah. 
 

Nadomestni habitati in mirna območja ter drugi habitati 
(1) Na območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se izvedejo omilitveni ukrepi vzpostavitve nadomestnih habitatov.  
(2) Na celotnih območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohrani 
nespremenjena kmetijska raba ali se ta raba prilagodi pogojem za izvedbo nadomestnega habitata. 
(3) Za nadomestitev naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov v gramoznici Vrbina ter na gozdnih in travniških površinah, 
ki bodo trajno izgubljeni zaradi ureditve bazena in odlagališč sedimenta, se uredijo nadomestni habitati, s katerimi bodo 
zagotovljene ugodne razmere za razvoj naravne sukcesije in vrst. Nadomestne gramoznice (NH1, NH2, NH4 in NH5) se 
urejajo na približno 45 ha vodnih površin z napajanjem iz podzemne vode, in sicer s postopnim izkopom gramoza tako, da se 
v čim krajšem času pridobijo čim večje vodne površine z urejenimi brežinami. Poskrbi se za zasaditev avtohtonega 
hidrofilnega rastja, ki bo v najkrajšem možnem času sprožila naravno sukcesijo ob hkratnem črpanju gramoza vse do 
predvidenih končnih meja vsakega nadomestnega habitata. V vodi ob južnem bregu NH1, ob polotočku ter ob vzhodni strani 
otočka med NH1 in NH2 se uredijo strukture – otočki z uporabo debel in skal, ki bodo primerni za močvirsko sklednico. Na 
zahodni strani otočka med NH1 in NH2 se uredi habitat, primeren za malega martinca; peščene brežine se izvedejo položno 
v nagibu 1: 5 z zveznim prehodom v naravno brežino. Vsaj tretjina novonastalih brežin NH2 se na zgornjem, suhem delu 
izvede v nagibu 1: 5 in zveznim prehodom v naravno brežino.  
(4) Na brežinah ter po nasipu NH1 in NH2 se zasadijo obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje ter dob. V gramoznicah se 
zasadi vodno rastje (navadni rogolist, klasasti in vretenčasti rmanec, črnordeča in dolgolistna ostrica, bleščeči dristavec, 
suličastolistni porečnik, nemška in vodna perunika ter podobno). 
(5) Dostopi do vode se na območju NH1 ne načrtujejo. 
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(6) Na območju nadomestnega habitata NH1-gramoznice je dopustno veslanje od 1. julija do 15. septembra. Organizirane 
veslaške tekme naj se končajo do 18. ure. Plovna pot je dopustna 15 m od brežin, v ta namen se vzdolž slednjih postavijo 
varovalne boje. 
(7) Nadomestno mokrišče (NH4) se uredi na levem bregu tik pod jezovno zgradbo, delno kot plitve vodne površine in delno 
kot poglobitev v terenu z gladino podzemne vode neposredno pod površino terena z začetno zasaditvijo hidrofilnih rastlinskih 
vrst. 
(8) Nadomestni habitat Mlake za želvo sklednico (NH6) se uredi na mestu obstoječih mlak, ki se sanirajo in obnovijo, uredijo 
pa se tudi površine za odlaganje jajc. 
(9) Nadomestni gozdovi in travniki (NH3) se urejajo s takim načinom gospodarjenja, ki bo omogočil razvoj habitatov, 
značilnih za ekstenzivne travnike; drugačna raba teh površin ni dopustna. Na površinah, predvidenih za ureditev suhih 
travnikov, se zamenja vrhnji sloj tal ter prenesejo travna ruša in podzemni deli posameznih vrst (npr. kukavičevk) z obstoječih 
suhih travnikov. Zagotovijo se ukrepi za preprečitev dviga podzemne vode nad 2 m pod površino terena. Po potrebi se 
izvedejo ureditve (npr. drenažni kanali) za odvod morebitnih vodnih količin, ki bi lahko povzročile spremembo teh habitatov. 
Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina ostane nezmanjšana. 
(10) Kot mirna območja se urejajo vsi nadomestni habitati, pa tudi površine ob sotočju Save in Krke ter obrežja 
akumulacijskega bazena in sam akumulacijski bazen na odseku dolvodno od načrtovanega mostu pri Žadovinku do 
odlagališč za sedimente ter obrežja akumulacijskega bazena vzdolž nadomestnega habitata NH5 in razširjenih brežin z 
gnezdilnimi stenami. 
(11) Plitvine s trstišči se izvedejo v bazenu vzdolž desne brežine okvirno med km 744 330 in km 745 130 ter vzdolž leve 
brežine med km 745 120 in km 745 640, delno pa se zasadijo z grmovnicami, tako da bo omogočeno tudi gnezdenje malega 
martinca. 
(12) Za gnezdenje vodomca se na vsaj desetih lokacijah na razširjenih delih nasipov vzdolž bazena zgradijo peščene stene 
iz menjajočih se slojev peska in melja s skoraj navpično brežino na vodni strani. 
(13) Plavajoči otoki, namenjeni gnezdenju čiger, se izvedejo kot splavi, pritrjeni na brežino ali dno bazena. Otok kot habitat 
za ptice se izvede v bazenu v bližini novo urejene brežine; uredijo se položne brežine otoka, ograje na otoku pa niso 
dopustne. 
(14) Drenažni kanal na desnem bregu se v dolžini približno 3,5 km uredi sonaravno, tako da bodo v njem zagotovljene 
ustrezne življenjske razmere za reofilne vrste rib. Pri načrtovanju kanala se ne posega v območje suhih travnikov. Drenažni 
kanal se dimenzionira tako, da bo na svojem iztoku v Savo ob srednjem dotoku podzemne vode prevajal 0,8 m3/s. Dno 
drenažnega kanala se uredi v splošnem naklonu 0,05–0,12 %. Izvedejo se brzice z globino toka 0,2–0,5 m in s hitrostjo toka 
do 1 m/s ter tolmuni z globino toka 0,25–1,00 m, temu pa se prilagodijo širina in vzdolžni nakloni dna kanala. Sonaravno 
urejeni drenažni kanal se zgradi vzporedno z drugimi deli, tako da bo deloval takoj ob polnitvi akumulacije. Do izdelave 
poročila o vplivih na okolje se zagotovijo strokovne podlage za natančnejšo ureditev tega kanala. 
(15) Območje med Savo in Krko se od železnega mostu ohrani kot mirno območje brez dodatnih poti in ureditev z ohranitvijo 
obstoječega reliefa in rastja, morebitni nujni posegi v brežine Save pa se izvedejo čim bolj sonaravno.  
(16) Zagotovi se postavitev netopirnic, katerih podrobnejše lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
(17) Na območju med nadomestnim habitatom NH2 in Brežicami se za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot ohranijo: del topolovih nasadov in obrečnih gozdov ter obstoječe in predvideno obrežno rastje ob potokih Močnik in 
Struga v skupni površini približno 101 ha, tako da se oblikuje habitat mehkolesne loke, ki bo dolgoročno zagotavljal 
preživetje populacije hrošča kukuja. Na tem območju se opredeli vsaj deset enakomerno razporejenih ekocelic velikosti med 
1–2 ha oziroma vsaj 13 % celotne površine (13,13 ha). Naslednjih deset let naj se na območju 101 ha zagotovita vsakoletno 
spremljanje stanja populacije hrošča kukuja in poročanje o tem.  
(18) Na območju topolovih nasadov, ki se s kombinacijo naravne sukcesije in zasaditve avtohtonih, rastišču primernih 
drevesnih vrst spremenijo v naravni gozd, ter na območju obrečnih gozdov se ohranijo mrtva in odmirajoča drevesa (vrba, 
topol, jesen, hrast) s premerom najmanj 20 cm, s poudarkom na drevesih, debelejših od 50 cm, tako da se ohrani vsaj 5 % 
odmrle lesne mase glede na celotno lesno zalogo. Na ti območji in na obrežne pasove potokov Močnik in Struga ter na 
območje nadomestnega gozda (NH3) se iz gozdov z levega brega Save, ki bodo zaliti zaradi akumulacije, in iz topolovih 
nasadov, ki bodo odstranjeni (posekani, izruvani), prestavijo posamezna starejša, odmrla stoječa in ležeča drevesa (vrba, 
topol, jesen, hrast) s premerom vsaj 50 cm. Natančno število dreves, ki se prestavijo, se določi v strokovnih podlagah med 
pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje, toda znaša naj vsaj 4 drevesa/ha. 
Natančne lokacije se določijo na terenu s sodelovanjem dendrologa in biologa (strokovnjaka za saproksilne hrošče). 
Prestavitev se izvede še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.  
(19) Dolvodno od NEK in dolvodno od HE Brežice se izvedejo odseki brežin z naklonom največ 1: 2,5, s čimer se omogoči 
prehod divjadi. 
(20) Razširjene brežine visokovodno-energetskih nasipov na vodni strani se izvedejo na levih in desnih brežinah bazena, 
tako da se zagotovi razgibanost, podobna naravni, z različnimi nakloni in zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo 
kamnov ali skal različne velikosti. Na razširjenih delih brežin se zasadijo avtohtona obvodna drevnina in plezalke. 
(21) Pri ureditvi brežin bazena se zagotovijo: 
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Ozelenitev zgornjih delov utrjenih brežin z avtohtonim rastjem (na vodni strani nasipov – zasaditev grmovnic in plezalk na 
območju kamnitih oblog, setev trave in semena drevnine vse kot začetni ukrepi, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj 
ozelenjevanja brežin), sonaravna ekoremediacijska ureditev, ki vključuje npr. protierozijski pas trstičevja, kašte, fašine, 
zasaditev obrežnega rastja, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih; 
Kamnometi na brežini struge se izvedejo le na nujno potrebnih odsekih, zasaditev drevnine na brežinah in ob vznožju 
nasipov vzdolž bazena na zračni strani nasipov, ob poteh in drenažnih kanalih, ureditev neporavnanih kamnitih oblog, 
ureditev privezov oziroma pritrdišč za gnezdilne splave kot nadomestne habitate, redno vzdrževanje zasaditve, da se 
preprečijo morebitne poškodbe oblog. 
(22) Vzdolž avtocestne ograje se izvedejo tri povišanja terena v približno 100 m dolgih in 10 m širokih pasovih zemljišča nad 
gladino visoke vode s povratno dobo 100 let, z zelo blagimi brežinami, ki bodo omogočale kmetijsko rabo, na zgornji površini 
pa se zasadijo drevesa in grmovnice, tako da se zagotovijo dodatne površine za umik divjadi ob poplavah.  
(23) Za vse prizadete vrste in habitatne tipe je treba ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in poročila o vplivih na okolje zagotoviti strokovne podlage za natančno določitev lokacij nadomestnih habitatov in njihove 
ureditve, vključno z ureditvijo prehoda za vodne organizme. 
(24) Na območju nadomestnih habitatov se letno spremlja stanje vrst in habitatnih tipov. 
(25) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi 
mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen.  
(26) Med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne se zagotovi vzdrževanje habitatov. 
 
 

2.9.2.Določila IDP za HE Brežice  

 

Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 
Predmet načrta krajinske arhitekture so: 

-rešitve in usmeritve za varstvo narave (ureditve nadomestnih habitatov in druge ureditve za varstvo narave ter za 
rekreacijske ureditve), 

-rešitve na območjih varstva kulturne dediščine, 
-rešitve za rekreacijo, 
-usmeritve za urejanje kmetijskih površin na območju načrtovanih ureditev, 
-usmeritve za urejanje visokovodnih nasipov za zaščito naselij in  
-rešitve v zvezi z zasaditvami na območju predvidenih ureditev. 

 
V to skupino ureditev spada tudi rekultivacija začasno prizadetih kmetijskih zemljišč. 
 

Ureditve za rekreacijo vzdolž bazena 
Predvidene so naslednje rešitve za rekreacijo: rekreacijska ureditev Zasavje, rekreacijska ureditev Mejna točka med 
deželama Kranjsko in Štajersko, dostopi do vode, pristani za čolne, prostor za veslanje in čolnarjenje, tekmovalna ribiška pot 
ter poti za kolesarjenje in rekreacijo. 
 

-Rekreacijska ureditev Zasavje:  

Ureditve za rekreacijo so predvidene tik ob dostopu do vode in pristanu za čolne in je dostopno po obstoječi poti iz smeri 
krške vasi in z večnamenske poti na zračni strani nasipa. Krona nasipa se na tem območju načrtuje v širini  okoli 20 m.  Ob 
tako razširjeni na kroni nasipa se uredi  lesena razgledna ploščad, ki se na zračni strani prek stopnic spusti do večnamenske 
poti in na vodni strani sega tudi nad vodno gladino, tako da se s ploščadi odpira pogled na območje potopljene vasi Zasavje 
in na akumulacijo ter na brežiški grad. Na ploščadi se namestijo informativne table z opisi zgodovine Zasavja in urbana 
oprema (klopi, koš za smeti). Arheološko najdišče Zasavje se v čim večji meri ohrani ter predvidi ureditev prezentacije in situ 
na podlagi predhodnih raziskav in ukrepov, ki jih opredeli pristojna služba za varstvo kulturne dediščine. Za preprečitev 
uničenja in poškodb arheološke dediščine na arheološkem območju bo treba izvajati predhodne raziskave in druge ukrepe, 
ki jih bo opredelila pristojna služba za varstvo kulturne dediščine, posege na to območje pa omejiti na čim manjši možen 
obseg. Podrobnejše ureditve se prilagodi glede na ugotovitve podrobnejših arheoloških raziskav. 
 

-Rekreacijska ureditev Mejna točka med deželama Kranjsko in Štajersko:  

Mejna točka med deželama Kranjsko in Štajersko (Gornji Lenart) se ureja kot orientacijska točka v prostoru, na kateri se 
uredi počivališče in ohrani obeležitev mejne točke. Ohrani se obstoječa ureditev (trije kamni z napisi in tri lipe), dodatno se 
uredi dostop z obstoječe poti in utrjena površina (makadam; v okvirnem obsegu 180 m2), ki bo omogočala namestitev 
urbane opreme (klopi, koš za smeti) ter informativne table. 

 

Dostopi do vode za zajem požarne vode in vode za namakanje 
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Na več mestih vzdolž bazena se zagotovijo dostopi do vode, ki se namenijo za zaščito in reševanje, namakanje kmetijskih 
površin in zajem požarne vode. Dostopi do vode se izvedejo kot armiranobetonske ploščadi, ki segajo nad vodno površino 
na katere se lahko postavijo črpalke tako, da sesalni koši segajo v vodo tudi ob določeni denivelaciji bazena. 

 

Dostopi do vode – rampe za čolne in rekreacijo 
Na več mestih vzdolž bazena se zagotovijo dostopi do vode, ki se namenijo za rekreacijo in ribolov. Dostopi do vode se 
izvedejo s položnimi klančinami, vzporedno s tokom Save, tako da bodo zagotavljale varno uporabo za vse potencialne 
uporabnike oz. namene. Na kroni nasipa se pred vsako klančino (dostopom do vode) namestijo zapornice, ki bodo preprečile 
dostop nepooblaščenim. Pri vseh dostopih se uredijo tudi stopnice za dostopanje do vodne gladine; širina rame stopnic 
znaša 5 m. Ob stopnicah se namestijo držala (oprijemala) za zagotovitev varnega dostopanja do vode. Ob dostopih do vode 
se uredijo razširitve krone visokovodno-energetskih nasipov, tako da bo omogočena manipulacija z vozili za dovoz plovil. 
Dostopi do vode in tekmovalna ribiška pot se ne urejajo v oddaljenosti manj kot 50 m od gnezdilnih sten za vodomca in 
gnezdilnih splavov v bazenu.  

Ob dostopu do vode pri pristanu za čolne Stari grad se namesti informativna tabla z opozorili, da gre za mirno območje.   

 
Uredijo se trije pristani za čolne: dva na levem bregu (v bližini načrtovanih nadomestnih habitatov Stari grad in v Vrbini  pri 
Brežicah) in eden na desnem bregu (ob arheološki lokaciji Zasavje). Pristani se uredijo ob predvidenih dostopih do vode, kjer 
je predvidena situacijska prilagoditev linije brežine bazena tako, da se omogoči namestitev pontona s privezi za čolne. 
Dostop do privezov bo omogočen po rampah, ki lahko sledijo spremembam nivoja vodne gladine (rampe in pontoni niso v 
obsegu idejnega projekta HE Brežice).  
 

Ureditev večnamenskih poti 
Obstoječe omrežje cest in poti na obstoječem terenu se ohrani oz. ustrezno nadomesti na odsekih, kjer bo to potrebno 
zaradi drugih načrtovanih ureditev.  
 
Ob visokovodnih energetskih nasipih med peto nasipa in drenažnim kanalom potekata večnamenski poti širine 3,5 m med 
jezom NEK in jezovno zgradbo HE Brežice. Poti služita tako za vzdrževanje nasipov in drenažnih kanalov kot za kolesarjenje 
in rekreacijo. Poti potekata tudi po kronah nasipov, v mirnih območjih pa po vmesni bermi na nasipu. 
 
Poljske poti se namenijo tudi za kolesarski promet in rekreacijo. Na levem bregu bazena se uredijo poti širine 2 m za dostop 
do nadomestnega habitata NH4 (mlake) dolvodno od jezovne zgradbe, vključno z dostopi do posameznih mlak, tako da 
bodo lahko tudi v funkciji učne poti.    
 

Ureditev nadomestnih habitatov 
V okviru ureditev za varstvo narave so, zaradi predvidene izgube obstoječih habitatov, predvidene ureditve različnih 
nadomestnih habitatov, ki bodo nadomestili izpad naravnega okolja po izvedbi načrtovanih ureditev. Najobsežnejši 
načrtovani nadomestni habitati so gramoznice z ojezeritvijo (NH1, NH2 in NH5), ki bodo nadomestile gramoznico v Vrbini pri 
Brežicah, ki jo bo za izvedbo bazena potrebno potopiti. Končno ureditev teh nadomestih habitatov mora izvesti koncesionar, 
ki bo v teh območjih predhodno izkoristil gramoz. Predvidene so ureditve skupno šestih nadomestnih habitatov (poleg vodnih 
še NH3 suhi travniki in gozd, NH4 plitva vodna telesa za želvo sklednico in NH6 mokrišče ob jezovni zgradbi HE Brežice). 
Poleg nadomestnih habitatov so predvidene sonaravna ureditev drenažnega jarka na desnem bregu ter ureditev mirnih 
območij v okviru nadomestnih habitatov, obrežja akumulacijskega jezera ter sam akumulacijski bazen.  
 

Zasaditve drevnine 
Zasaditev drevnine je predvidena ob bazenu, drenažnih jarkih in ob Močniku ter ob izlivnih delih preurejenih pritokov Save, 
na območju nadomestnih habitatov in na visokovodnih in visokovodno-energetskih nasipih. Ob bazenu in drenažnih jarkih ter 
ob Močniku in ob izlivnih delih preurejenih pritokov Save je predvidena nepravilna, organska razporeditev vegetacije v pasu 
okvirne širine 5 - 10 m, z manjšimi vrzelmi  v liniji zasaditve ter z medsebojnimi  razmiki med sadikami dreves. Na območjih 
nadomestnih habitatov je predvidena nepravilna, organska razporeditev vegetacije v gručah in pasovih. 
 

Prehod za vodne organizme 
Predvidena je ureditev prehoda za vodne organizme na levem bregu Save, v bližini pregradnega objekta. V okviru prehoda 
so predvidena drstišča, sam prehod naj bi služil kot habitat za reofilne vrste rib. Na površinah ob prehodu se zasadi hidrofilna 
drevnina z namenom, da se zagotovi senčenje struge, pri čemer pa se zagotovi možnost za prehod mehanizacije z a 
vzdrževanje.  
 
Če bo pri načrtovanju prehoda za vodne organizme potrebno zagotoviti dodatni pretok za atrakcijo, se ta lahko izvede kot 
mala hidroelektrarna, ki se umesti ob iztoku prehoda za vodne organizme in priključi v električno omrežje v najbližjo trafo 
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postajo ali v RTP Brežice v skladu s predpisi na tem področju. Dimenzije in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti 
pretoka za atrakcijo, ki jo določi strokovna institucija oz. strokovnjak s področja prehodov za vodne organizme.  
 
Prehod bo povezan s potokom Močnik, kar bo omogočilo migracijo vodnim organizmom tudi v ta pritok Save. Izlivi pritokov 
Save se uredijo tako, da je možen prehod vodnim organizmom iz Save v pritoke.  
 

Posebni ukrepi za varovanje narave 
Predvidena je/so: 

-preselitev odraslih dreves, ki bodo odstranjena na območju bazena pred začetkom zemeljskih del, na nove lokacije ob 
vodnih nadomestnih habitatih in na območje nadomestnega gozda, 

-prenos posameznih podrtih dreves, naseljenih s saproksilnimi vrstami, ki bodo odstranjena na območju bazena pred 
začetkom zemeljskih del, na nove lokacije ob vodnih nadomestnih habitatih in na območje nadomestnega gozda, 

-preselitev živali iz obstoječih gramoznic v nove  gramoznice, 
-gnezdilne stene za vodomca, 
-gnezdilni splavi 
-netopirnice – lesene hišice kot poletno zatočišče za netopirje in 
-opazovalnice za ptice. 

 

Zasaditve rastlin ob bazenu in nadomestnih habitatih 
V okviru zasaditev na območju načrtovanih ureditev je predvidena saditev avtohtone vegetacije ob upoštevanju krajinskega 
vzorca in vrstne sestave obstoječe vegetacije na območju urejanja. 
 

Sanacija kmetijskih zemljišč 
Poseben problem predstavljajo sadovnjaki »Evrosad« v okolici NEK, ki so opremljeni z žičnicami z nosilnimi stebri, mrežami 
proti toči in namakalnim sistemom. V območjih nasipavanja bo potrebno žičnice odstraniti, preostale pa začasno stabilizirati. 
Žičnice so povezane tako, da jih ni možno prekinjati brez dodatne stabilizacije. Prav tako bo potrebno odstraniti tudi del 
žičnic na transportnih poteh skozi sadovnjake, ker so prenizke za večjo mehanizacijo. Po izvedenem nasipavanju bo 
potrebno zasaditi predhodno odstranjeno sadno drevje in žičnice povrniti v prejšnje stanje, vendar na novi višini. 
 
Rodovitna zemljina iz območij začasno zasedenih med izgradnjo, kot so gradbiščni platoji in dostopi, obtočni kanal gradbene 
jame bo odstranjena in začasno deponirana, ter po končani izgradnji vrnjena na prvotno lokacijo. Izvedeni bodo ukrepi za 
rekultivacijo t.j. povrnitev prejšnje kakovosti zemljine. Na podoben način bodo obravnavani zasipi depresij, s katerimi se 
zagotavlja ustrezna globina podzemne vode. 
 

Zatravitve 
Zatravitev površin je predvidena na vseh površinah, na katerih bodo izvedena preoblikovanje reliefa, predvsem pa na 
obrobjih nadomestnih habitatov. Predmet načrta krajinske arhitekture so samo zatravitve na območju urejanja pritokov Save 
in zatravitve površin, ki ne bodo preoblikovane, pač pa bodo tla na njih poškodovana zaradi posegov v času gradnje; 
upoštevana je zatravitev poškodovanih površin kot rekultivacijski ukrep v 5 m širokem pasu.   
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2.10.Vplivi na NEK 

 

2.10.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Ureditev in obveznosti, povezane z delovanjem NEK 
a.Poleg določil te uredbe se za nemoteno delovanje NEK zagotovijo: 
b.Vsi potrebni ukrepi, da posegi in gradnja ter končna ureditev HE Brežice, jezovne zgradbe, energetskih nasipov in 

infrastrukturnih ureditev v okviru tega državnega prostorskega načrta nimajo negativnih vplivov na NEK; 
c.Enako ali boljše stanje vseh dejavnikov varnosti, obratovanja in dovoljenj za obratovanje NEK med gradnjo, po njej in 

med obratovanjem HE Brežice, pri čemer se v vseh fazah projekta z najvišjo stopnjo pozornosti obravnava jedrska 
varnost; 

d.Pravočasna in s postopki NEK usklajena izvedba vseh ukrepov za prilagoditev struktur, sistemov in procedur NEK, ki 
so potrebni zaradi spremenjenih razmer njenega obratovanja zaradi izvedbe ureditev, ki jih določa ta državni 
prostorski načrt;  

e.Ob izvedbi vseh posegov na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta v vseh fazah ustrezno fizično 
varovanje, komunikacijske in evakuacijske poti ter po potrebi preoblikovanje načrtov zaščite in reševanja; 

f.Najpozneje na začetku poskusnega obratovanja HE Brežice na posameznih hidroelektrarnah na spodnji Savi izvedba 
vseh sistemov in povezav sistemov teh hidroelektrarn in NEK, ki omogočajo nadzor nad ključnimi parametri 
varnosti in obratovanja NEK (pretok, temperatura, fizikalne in kemične lastnosti Save). 

 
 

2.10.2.Določila IDP za HE Brežice 

 
Podan je povzetek posegov, ki so predvideni v skladu z elaboratom »HE Brežice: Potrebni tehnični ukrepi za sanacijo vplivov 
hidroelektrarne na Nuklearno elektrarno Krško«, rev.B, IBE, oktober 2011. Delitev investicijskih stroškov iz razdelitvene 
preglednice na tem mestu ni komentirana, ker je določena s posebnim sporazumom med NEK in HESS. 
 

Pregrada NEK 
Potrebne so prilagoditve zaradi dviga gladine Save (bazena): Izvedba novih dolvodnih remontnih zapornic z ustrezno 
deponijo, dodatni gorvodni remontni tramovi (stop-logs) z razširitvijo deponije, prilagoditev HM opreme (segmentnih 
zapornic) za obratovanje s potopljenimi ležaji. 
 

1)Oprema jezu v Savi: Seznam posegov je podan v nadaljevanju (glej tudi Elaborat, rev.B): 
a.Segmentne zapornice: Menjava tesnil, popravilo morebitnih poškodb konstrukcije, mazalnega sistema in 

barve, tesnila na ležajih nog, sistem za držanje na koti. 
b.Armatura in vodila. Na armaturi segmentnih zapornic se izvrši pregled, predvsem tesnilnih površin, 

morebitna popravila poškodb, navarjanje, brušenje in poliranje. 
c.Hidravlični pogoni segmentnih zapornic, servomotorji. Na hidravličnih pogonih je predvidena 

zamenjava servomotorjev z novimi kazalci položaja. 
d.Pomožne uzvodne kotalne zapornice. Pred uporabo jih je potrebno pregledati. Ugotoviti je potrebno 

stanje tesnilne gume. Z ozirom, da je delo na remontu segmentnih zapornic pogojeno z dolgoročnim 
zapiranjem pretoka, morajo biti tesnilne gume v brezhibnem stanju. 

e.Armatura in vodila pretočnih polj. Predvidevamo, da je armatura za kotalne zapornice v brezhibnem 
stanju. Predpostavljamo, da je na pragu zapornic prišlo do kavitacije in da bo  remont segmentnih 
zapornic otežen. Kavitacijske poškodbe saniramo z dovarjanjem, sanacija betona pa je zajeta  v 
gradbenih delih. 

f.Dvižne klešče z nosilno prečko. Dvižne klešče je potrebno temeljito pregledati, razstaviti, morebitne 
poškodbe odpraviti in sestaviti. Na oplesku izvršiti popravila in 1 x končni premaz na omehčano barvo. 
Nosilno prečko pregledati, morebitne deformacije odpraviti. 

g.Portalni žerjav. S portalnim žerjavom prenašamo in vstavljamo v nišo kotalne zapornice in delovni oder. 
Predviden je pregled vseh vitalnih funkcij žerjava in po potrebi vgraditev delov, kateri so obrabljeni 
(zavorne čeljusti, mejna stikala, vrvi in podobno). Če ugotovimo poškodbe na oplesku žerjava, saniramo 
le te z opleskom 1 x 80 mc. Po izvršenem remontu žerjava naredimo vse preizkuse, ki so potrebni za 
obratovalno dovoljenje žerjava. 

h.Voziček za odstranjevanje kotalnih zapornic. Voziček za odstranjevanje zapornic je potrebno  pregledati 
in če je kaj poškodovano, popraviti. 
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i. Oder za vzdrževalna dela. Oder za vzdrževalna dela je namenjen za izvajanje vzdrževalnih del na 
segmentnih zapornicah. Z delovnim odrom  na vseh poljih izvršimo potrebna dela ter ga koncu 
obnovimo, opleskamo in predamo v brezhibnem stanju. 

j. Ograja in lestve. Ograja in lestve morajo biti varne in nepoškodovane. V primeru, da se ugotovijo 
manjše poškodbe jih je potrebno odpraviti. 

k. Dograditve in zamenjava. Predvidena je izdelava in montaža pristopnih podestov do ležajev 
segmentnih zapornic. Predvidena je tudi dograditev hidravličnega zaklepa in v zvezi s tem potrebna dela. 
Predvidena je posodobitev elektro in hidravlične opreme, kar je navedeno v posameznih poročilih. 
 

2)Hidravlični pogon: Seznam posegov je podan v nadaljevanju (glej tudi Elaborat, rev.B): 
a.Hidravlični agregat - zamenjava 
b.Zamenjava - poenotenje zobniških črpalk 
c.Zamenjava - poenotenje ostalih hidravličnih komponent s ciljem, da se vgradijo samo sedaj dobavljive 

komponente in priskrbijo ustrezni rezervni deli 
d.Hidravlično instalacijo - interno ocevje na agregatu izvesti v nerjaveči izvedbi 
e.Sam rezervoar izprati, ponovno speskati po potrebi in ga z obeh strani antikorozijsko zaščititi 
f.Sistem napolniti z bio razgradljivim svežim oljem 
g.Cevne veze med agregatom in servomotorji ostanejo nespremenjene. 
h.Servomotorji se zamenjajo v celoti. Vgradi se Temposonik - absolutno kazanje položaja batnice, ki je 

vgrajen direktno v cilindru in ne potrebuje vzdrževanja, prav tako ni občutljiv na zunanje (vremenske) 
vplive. Krmilni bloki se dobavijo novi v taki izvedbi, da se lahko pritrdijo direktno na servomotor. S tem 
odpade vmesna cevna povezava in se poveča varnost pogona. 

i.Dobava 12 kom malih posluževalnih hidravličnih cilindrov. 
j.Dodelava krmiljenja za te cilindre se doda na obstoječ agregat in sicer eno skupno krmilje za dva cilindra za 

eno segmentno zapornico. 
k.Do vsake segmentne zapornice in razvejano do obeh posluževalnih cilindrov je potrebno izvesti dodatno 

hidravlično instalacijo za manipulacijo s posluževalnimi cilindri. 
 

3)Elektrifikacija opreme in upravljanje: Seznam za dobavo predvidene opreme je podan v nadaljevanju, podrobnejša 
specifikacija je na voljo pri izvajalcu Elaborata (glej tudi Elaborat, rev.B): 

a.stikalna omara 
b.električne instalacije agregata 
c.električne instalacije na prelivnih poljih 
d.sistem upravljanja (osnovni samodejni način in zasilni sistem) 

 
4)Dolvodna remontna zapornica: Izvedena bo v celoti nova dolvodna remontna zapornica po drugačnem sistemu, kot 

je dosedanji. Za NEK pomeni bistveno izboljšanje učinkovitosti zapiranja preliva s spodnje strani. Izboljšave v 
primerjavi s sedanjim stanjem so: 

a.hitrost zapiranja in odpiranja prelivnega polja,  
b.učinkovitost tesnitve,  
c.večja (višja) zaščita pred visoko vodo v času remonta, 
d.manjši strošek zapiranja in odpiranja (bistveno manj dela potapljačev) 
e.možnost zelo hitre prestavitve na sosednje polje (v primeru okvar v več poljih – izboljšava zanesljivosti 

UHS) 
f.večja trajnost sistema 

 
5)Nadvišanje vmesnih stebrov pregrade: Je potrebno zaradi izvedbe novega sistema zapiranja prelivnih polj s 

spodnje strani. 
 

6)Nadvišanje desno obrežnega stebra: Je potrebno zaradi izvedbe novega sistema zapiranja prelivnih polj s spodnje 
strani. 

 
7)Deponija dolvodnih zapornic – desni breg: Nova deponija je potrebna zaradi izvedbe novega sistema zapiranja 

prelivnih polj s spodnje strani. 
 

CW sistem 
1)Zapiranje črpališča z dveh strani: Dodatni stop-logi 
2)Prigraditev sistema za odtaljevanje (strojni del): Modifikacije strojne opreme – dodatna črpalka CW deicing 

cevovoda 
3)Prigraditev sistema za odtaljevanje (gradbeni del): Izvedba dodatnega jaška za črpalko CW deicing cevovoda. 
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4)Podesti znotraj črpališča: Izvedba jeklenih podestov na prilegojeni višini, ki nadomestijo obstoječe. 
5)Meritev pretoka na iztoku:  Izvedba novega sistema merjenja pretoka z uporabo UZ ali druge tehnologije. Vključuje 

gradbena dela in merilno opremo. 
6)Prilagoditve hladilnih kanalov: Ni predvidenih posegov 
7)Menjava (grobih) rešetk na vtoku: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja (analiza MOR 2004 in 

Montavar 2011) 
8)Menjava grobega čistilnega stroja: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja (analiza MOR 2004 in 

Montavar 2011) 
9)Rekonstrukcija de-icing cevovoda in podesta: Prilagoditve obstoječe strojne opreme (cevovodi in podest) na vtoku 

v CW črpališče na novo gladino vode 
10)Desilting sistem v črpališču CW: Modifikacije obstoječega sistema za odstranjevanje mulja. 
11)Dokumentacija za modifikacije CW (ne vključuje OPCIJ): Vnosi sprememb v dokumentacijo NEK in različna 

strokovna mnenja. 
12)Rekonstrukcija potujočih sit: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja (analiza MOR 2004 in 

Montavar 2011) 
 

ESW sistem 
1)HM oprema – dodatni stop-logi:  Dobava dodatnega števila ustrezno dimenzioniranih (spodnjih) stop-logov za 

zapiranje posameznega traina in niš za črpalke 
2)Menjava grobih rešetk: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja (analiza MOR 2004 in Montavar 2011) 
3)Menjava potujočih sit: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja (analiza MOR 2004 in Montavar 2011) 
4)Rekonstrukcija ESW črpalk in podestov: Izvedba dodatnih vodil za remontno vstavljanje črpalk in dodatnih jeklenih 

podestov na novi, ustrezni koti. 
5)Rekonstrukcija FP črpalk in podestov: Podobno kot posegi v zvezi z ESW črpalkami, prilagoditev FP sistema na 

novo koto gladine 
6)Prigraditev desilting sistema (muljne črpalke): Izboljšava obstoječega sistema za odstranjevanje mulja ter 

predvidoma dodatne modifikacije (oprema). 
7)Rekonstrukcija de-icing sistema (kratka zveza): Tehnološki del modifikacije 
8)Rekonstrukcija de-icing sistema (gradbeni del): Gradbeni del modifikacije 
10)Dokumentacija za desilting in de-icing: Potrebna in zahtevana dokumentacija za navedene modifikacije. 
11)Vodila za izvedbo meritev po PMM-4.400: Izvedba vodilnih jeklenih cevi za izvedbo meritev količine mulja po 

obstoječem sistemu (utež na vrvi) 
12)Avtomatizacija monitoringa mulja: Izvedba alternativnega sistema za kontinuirano merjenje debeline odloženega 

mulja. 
 

Ostali objekti NEK 
1)Črpališče meteorne vode: Pregled opreme in usposobitev za kontinuirano delo 
2)Čistilna naprava: Izvedba novega gravitacijskega iztoka na višji koti 
3)Vodnjak tehnološke vode:  Izvedba ponikovalnega jarka na desnem bregu in prilagoditev dolžine obstoječe 

drenažne cevi. 
4)Menjava 3 črpalk drenažne vode: Poseg je predlagan kot izboljšanje obstoječega stanja na podlagi analize 

Savaprojekta (2000) 
5)OPCIJA - Rekonstrukcija celotnega drenažnega sistema zaledne vode: Poseg je  verjetno nujno potreben, 

vendar to ni posledica HE Brežice. Smiselno ga je izvesti sočasno z nekaterimi modifikacijami, ki so posledica 
izgradnje HE Brežice (npr. črpalni vodnjaki na ožjem območju NEK), vendar nujni obseg še ni določen, ker zahteva 
poglobljeno analizo obstoječega sistema, vključno z aktualizacijo ocene možnih dotočnih količin. 

6)Meritev podtalnice – kontinuirana: Izvedba nadomestnega piezometra za kontinuirano meritev nivoja. 
7)Meritev podtalnice – tedenska: Izvedba nadomestnih piezometrov za občasno meritev nivojev podzemne vode. 
8)Vodnjaki za zniževanje podtalnice na območju NEK: Z njimi se rešujejo obstoječi problemi (zamakanje 

konstrukcije - verjetno, tehnološka voda), ki z višjo podtalnico ne bodo bistveno poslabšani (dvig za 1.15 m).  V prvi 
fazi, ki je zajeta v Elaboratu in stroškovniku, se izvedejo vodnjaki, njihova aktivacija in črpalni preizkus. V primeru 
trajnega obratovanja sistema mora NEK izvesti še dobavo ustreznih vodnjaških črpalk, njihovo trajno napajanje, 
upravljanje ter odvod vode, vse v obliki dograditve infrastrukture. Ta del investicije ni zajet v stroškovniku. 

Dokumentacija 
1)Vmesna modifikacija USAR (ocenjeno):  Ocena stroška za izdelavo osnutka USAR modifikacije na podlagi vseh 

predhodno naštetih sprememb. 
2)Končna modifikacija USAR (ocenjeno): Ocena stroška za izdelavo končne verzije USAR modifikacije na podlagi 

vseh predhodno naštetih sprememb. 
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3)Modifikacija obratovalnih pravilnikov za HE na spodnji Savi: Modifikacije pravilnikov se bodo izvedle, če bo za to 
dana pravna in zakonska podlaga, kar je predmet posebnih dogovorov HESS, NEK in koncedenta. 

5)Dokumentacija, ki ni zajeta drugje: Izračun vrednosti dokumentacije na podlagi investicijske vrednosti, kjer to ni že 
zajeto v sami investiciji ali v posebni rubriki, npr. CW, ESW. 
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2.11.Protipoplavna zaščita 

 

2.11.1.Določila DPN za HE Brežice  

 

Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc 
(1) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko ob obstoječih zidovih, ki podpirajo vrtove, zgradi nov zid 
dolžine 275 m na izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke. Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni 
montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. Na jeklene 
nosilce v zidu se namesti tudi fiksna varovalna ograja. Del površin med Krko in predvidenim visokovodnem nasipom ostane 
poplavljen. 
(2) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip kot nadaljevanje obrežnega 
zidu v izvedbi nasipa z blagimi nakloni brežin. Visokovodni nasip poteka med reko in naseljem, na vzhodni strani Krške vasi 
do obstoječe poti. Obstoječa poljska pot in priključek na nadvoz čez avtocesto se povišata. Dolžina nasipa je približno 650m, 
njegova povprečna višina pa 1,5 m. Izvedejo se blagi nakloni brežin nasipa, tako da bo na njem mogoča tudi kmetijska raba. 
(3) Na levem bregu Krke sta v Krški vasi kot protipoplavni ukrep predvideni retenziji, namenjeni zadrževanju notranjih voda 
do upada gladine v reki Krki. Za odvod notranjih voda iz retenzij se izvede prepust s povratno zaklopko v nasipu, skozi 
katerega bodo vode odtekle, ko bo upadla gladina Krke. 
(4) Na desnem bregu Krke se v Velikih Malencah dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip v dolžini 205 m in 
višini od 1,50 m do 2,35 m na niveleti v izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke ter varnostni višini 1,00 m. Na tem 
odseku se do izvedbe ukrepov, ki bodo izvedeni v okviru zgraditve HE Brežice in HE Mokrice ob nastopu visokih voda 
zagotovi zaščita pred poplavami zaradi vdora teh voda z zaporo ceste, namestitvijo montažnih elementov ali vreč s peskom. 
(5) Za zbiranje notranjih voda ob visokih vodostajih Krke oziroma Save je predvidena retenzija, za prečrpavanje teh voda pa 
se uredi črpališče. Za njihov težnostni odvod je v nasipu predviden prepust s povratno zaklopko. 
(6) Na desnem bregu Krke v Velikih Malencah (pri Prahu) se gorvodno od mostu čez reko izvede visokovodna zaščita v 
skupni dolžini 215 m. V dolžini 140 m se izvede lokalno zavarovanje z visokovodnimi nasipi višine od 1,50 m do 2,35 m na 
niveleti v izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke in varnostno višino 1,00 m. Visokovodni nasip ob objektih preide v 
obrežni zid v betonu dolžine 75 m, pri čemer se zviša obstoječa brežina Krke, obstoječi plato – parkirišče pa se čim bolj 
ohrani. Niveleta zidu je na izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke. Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni 
montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. V nadaljnjih 
fazah priprave projektne dokumentacije se preveri, ali je obstoječi objekt (prvi objekt gorvodno od mostu) treba sanirati ali 
zaščititi z visokovodnim zidom. 
(7) V Velikih Malencah se na desnem bregu Krke poveča profil Globoškega potoka. Lokalno varovanje objektov na desnem 
bregu Krke gorvodno od Globoškega potoka se izvede z zidom do višine Q20Save–Q100Krke, nad njim pa se namestijo 
montažni elementi višine 1,0 m; zid preide v nasip (skupna dolžina protipoplavnih ukrepov je 175 m) do visokega terena. 
Poleg tega se poviša obstoječa cesta Krška vas–Velike Malence v dolžini 140 m z ureditvijo obstoječih dostopov na niveleti 
Q20Save–Q100Krke + 0,50 m; ob morebitni višji vodi se intervencijsko položijo vreče do višine montažnih elementov nad 
obrežnim zidom. Z načrtovanimi ukrepi se bodo oblikovale kasete; za odtok notranjih voda iz kaset ob nizkih vodostajih 
Globoškega potoka se izvedejo prepusti s povratno zaklopko, ob visokih vodostajih, ko ni mogoč težnostni odtok, pa se 
predvidi prečrpavanje. 
(8) Na površinah med obstoječimi objekti in načrtovanimi visokovodnimi zaščitami so prepovedane kakršne koli gradnje ali 
drugi posegi, ki bi oteževali dostop do teh zaščit, ali nameščanje montažnih elementov za zaščito pred visokimi vodami. 
(9) Na območju načrtovanih visokovodnih zaščit se ohranijo vsi obstoječi dostopi do Krke; ti dostopi se ob nastopu visokih 
voda zaprejo z montažnimi elementi ali vrečami s peskom. 
(10) Visokovodni nasipi ob Krki se zatravijo. Na zračni strani nasipov in vzdolž zidov se zasadi avtohtona hidrofilna drevnina 
– drevesa, grmovnice in plezalke. 
(11) Načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč v isoke 
vode iz leta 2010, se izvedejo najpozneje do 30. 6. 2017. 
 

Ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice 
(1) Za zagotovitev poplavne varnosti naselij oziroma objektov se izvedejo ukrepi za ureditev pritokov Save: Močnika na 
območju Zgornje Pohance ter Žlapovca in Potočnice gorvodno od izlivnih delov na urbaniziranih območjih. 
(2) Ureditev Močnika na območju Zgornje Pohance: za zaščito poselitve pred 100-letnimi vodami se izvede ureditev v dolžini 
približno 1 130 m. Poveča se profil korita, korito pa se zavaruje z drčami in talnimi pragovi s poglobitvijo pod pragom ter 
oblikovanim profilom za pretok nizkih voda. Zavarujejo se tudi brežine, in sicer s kamnito oblogo do gladine Q20, zafugirano 
s humusom, tako da se omogoči čim hitrejša zarast. Obloge na brežini nad gladino Q20 se pokrijejo s humusom in zatravijo, 
tako da ne bodo vidne. Nožica se zavaruje s piloti, dodatno pa se po brežini izvedejo vrbovi popleti. Na odsekih, na katerih 
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zaradi obstoječih objektov ni dovolj prostora, so predvideni obrežni zidovi. Zaradi spremembe poteka obstoječe struge in 
širitve se spremenijo dostopne poti do objektov in obdelovalnih površin, odstranjene brvi pa nadomestijo.  
(3) Ureditev Žlapovca: za zadostno varnost poselitve tega dela Krškega pred 100-letnimi vodami sta predvidena novo 
prekritje gorvodno od izlivnega dela do Ceste krških žrtev za Q100 in prodni zadrževalnik. Poveča se profil v dimenzijah b/h 
= 2,50 m/2,00 m, v dolžini 140 m od že izvedenega prekritja na izlivnem odseku do prečkanja s plinovodom po obstoječi 
trasi, vključno s prekritjem, tako da se bodo prevajale 100-letne visoke vode in bo mogoče tudi vzdrževanje. Na območju 
prečkanja s plinovodom se zgradita dva cevna prepusta Ø 100, na odseku med Cesto krških žrtev in Leskovškovo cesto pa 
se ohrani obstoječe prekritje. Gorvodno od obstoječega vtoka v prekritje se izvede prodni zadrževalnik s prostornino približno 
145 m3. Zaplavni prostor se po zapolnitvi očisti, dostop pa uredi po poti na levem 
bregu Žlapovca. Gorvodno od prekritega odseka se izvede sanitarni posek po brežinah v dolžini približno 350 m. Zagotovijo 
se redno opazovanje razmer v zaledju, čiščenje zaplavnega prostora in sprotno saniranje morebitnih poškodb.  
(4) Ureditev Potočnice v dolžini približno 550 m: za zaščito Stare vasi pred 20-letnimi vodami se gorvodno od železnice skozi 
naselje poveča pretočni profil in poglobi dno; za utrditev dna in razgibavanje vodnega toka se med nizke pragove vgradijo 
betonsko-kamniti talni pragovi, za premagovanje višinske razlike pa zgradijo kamnite drče. Obstoječe premostitve in prepusti 
se ohranijo in preuredijo. Brežina se zavaruje z vipo, kamnometom ter kamnom v betonu in kamnito zložbo v betonu, pri 
čemer se izvedejo globoke fuge in zagotovi razgibanost dna. Desni breg ob Mlinščici gorvodno od Stare vasi se poviša, 
gorvodno od tod pa se ohranijo poplavne površine Potočnice. Uredi se tudi izlivni odsek Drnika z zgraditvijo večjega 
škatlastega profila v dolžini približno 208 m v okviru cestišča obstoječe lokalne ceste, ki se po končani gradnji ponovno uredi, 
gorvodno pa se izvede sanitarni posek zarasti v strugi Drnika. 
(5) Pri vseh ureditvah se obstoječa zarast čim bolj ohranja, morebitno odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino 
avtohtonih vrst. 
(6) Na odsekih, na katerih bodo potrebni večji posegi v struge, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadijo drevesa in 
grmovnice avtohtonih hidrofilnih vrst z naravno razmestitvijo na zgornjem delu brežin nad zavarovanjem, spodbudi se tudi 
razvoj naravne zarasti, pri čemer se upošteva obstoječi krajinski vzorec. 
 

Ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice 
(1) Za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na levem in desnem bregu se izvedejo visokovodni nasipi.  
(2) Visokovodni nasipi se izvedejo s krono v okvirni širini 4,0 m in z naklonom brežine 1: 2 na vodni strani. Trase nasipov 
potekajo vzdolž starih rokavov ter obstoječih drevesnih in grmovnih živic z okvirnim odmikom približno 4,0 m. Na zračni stran i 
je lahko naklon brežine od 1: 2 do 1: 10. Nasipi se zatesnijo z uporabo glinenega jedra ali bentonitno tesnilno folijo.  Za njimi 
se izvedejo retenzije za padavinske vode in prepusti s povratnimi zaklopkami. 
(3) Zaščita pred visokimi vodami se izvede na teh odsekih:  
Šentlenart – visokovodni nasip dolžine približno 2 084 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko, 
Gornji Lenart – visokovodni nasip dolžine 890 m, dve retenziji, dva prepusta s povratno zaklopko, 
Spodnji Stari Grad – zahodna in severna brežina gramoznice pri Starem Gradu morata biti izvedeni ali ohranjeni na koti, višji 
od 151,90 m n. m., s čimer se prepreči tok vode proti Spodnjemu Staremu Gradu ob aktiviranju visokovodnega preliva v 
inundacijo; drenažna kanala, ki se na zahodni strani izlivata v gramoznico, se na iztokih opremita s povratno zaklopko, 
Mrtvice in Brege – visokovodna zaščita je predvidena na območju starih rokavov in depresij. Skupna dolžina visokovodnih 
nasipov v Mrtvicah je 510 m, v Bregah pa 205 m, 
Žadovinek – visokovodni nasip dolžine približno 860 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko; trasa nasipa poteka v dolžini 
474 m po trasi predvidene obvoznice industrijske cone 
Žadovinek in krožišča na desnem bregu Save ter v dolžini 160 m po trasi občinske ceste – severnega priključka krožnega 
križišča na desnem bregu. Dolvodno od trase obvoznice je dolžina visokovodnega nasipa 220 m, 
Krško – visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od stadiona v dolžini 145 m in višini 1,90 m. Na vodni in 
zračni strani se izvede nasip za optično znižanje višine zidu. Za odvajanje padavinskih voda s površine med zidom in cesto 
se izvedejo ureditve za prečrpavanje. Gorvodno od zidu se v dolžini 110 m teren dvigne na koto 100-letne visoke vode za 
zaščitno športne površine pred poplavami. 
(4) Na območjih potekov visokovodnih nasipov po trasah obstoječih prometnic in na območjih križanj se zagotovi ustrezna 
prilagoditev nivelet cest in poti, tako da se ohranijo vse obstoječe povezave. 
(5) Nasipi ob avtocestnih podvozih se zvišajo na ustrezno višino, tako da se preprečita njihova poplavitev iz Save in pretok 
vode iz retenzije ob bazenu HE Brežice na drugo stran avtoceste; prepreči se tudi pretok vode ob poplavah po betonski cevi 
pod avtocesto. 
 
 

2.11.2.Določila IDP za HE Brežice  

Ni podatkov. 
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2.12.Trajna in začasna zasedba zemljišč 

 

2.12.1.Določila DPN za HE  Brežice  

 

Raba zemljišč 
Na območju državnega prostorskega načrta je glede na zasedbo zemljišč opredeljena ta njihova raba: – zemljišča na 
območju prostorskih ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt: to so območja izključne rabe za energetsko, vodno in 
prometno infrastrukturo, na katerih so dovoljeni le gradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi 
ureditvami, splavnice, protipoplavnih ukrepov, cest, zbirnega centra za ravnanje z odpadki in s tem povezanih drugih 
ureditev, vključno z rekreacijo, kakor je to 
določeno v tej uredbi; 
zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja izključne rabe za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti; 
zemljišča na območjih za obrambne potrebe: to so območja izključne rabe za obrambne potrebe; 
zemljišča na območjih stavbnih zemljišč za bivanje: to so območja, na katerih se ohranja raba prostora; upoštevajo se pogoji 
omejene rabe iz 35. člena te uredbe; 
zemljišča na območjih, ki imajo funkcijo zadrževanja visokih voda: to so kmetijske in gozdne površine, ki ohranjajo obstoječo 
namembnost; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 33. in 34. člena te uredbe; 
zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih voda, na katerih se izvajajo vodnogospodarske ureditve in dejavnosti 
s področij rabe voda, športa in rekreacije ter urejajo nadomestni habitati; 
zemljišča pod dostopno cesto na odseku, na katerem poteka na viaduktu: to so zemljišča, ki se delno uredijo kot nadomestni 
habitat NH4. 
 

Parcelacija 
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Območje državnega 
prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo), v katerem so s tehničnimi 
elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega 
načrta. 
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo sosednjim parcelam. 
 
 

2.12.2.Določila IDP za HE Brežice  

Ni podatkov. 
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2.13.Splošna določila DPN za HE Brežice 

 

Spremembe načrtovanih ureditev in potrditev sprememb 

Investitor ureditev bo v sklopu priprave projektne dokumentacije in izgradnje ureditev proučil variante in možnosti 
racionalizacije  izvedb predvidenih ureditev. V primeru, da se izkaže nova tehnična rešitev, katera je smotrnejša za izgradnjo 
ter dosega enak predviden učinek, se le ta ovrednoti ter posreduje v obravnavo do koncedenta, koncesionarja, bodočega 
lastnika in upravljavca ureditve ter jo potrditi pri izdelovalcu strokovnih podlag dokumenta DPN za HE Brežice. V primeru, da 
se navedeni stranki v postopku strinjata, se pristopi k izvedbi spremenjene tehnične rešitve, za katero pa ni potrebno 
dopolnjevati ali spreminjati dokumenta Program ureditev na HE Brežice ampak se spremembe navedejo v končnih in 
obdobnih poročilih spremljanja izgradnje HE Brežice. 
 
Za morebitne spremembe je potrebno upoštevati tako vsa zakonska določila kot tudi strokovne podlage, na osnovi katerih je 
ureditev definirana in potrjena. 
 

Varstvo pred požarom 
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.  
(2) Med obratovanjem se v objektu HE Brežice zagotovi protipožarni sistem v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem 
varstvu. 
(3) Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode se zagotovi na območju dostopov do vode za namakanje, na 
rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen urejenih dostopih. Manipulativne površine za intervencijska vozila in druge 
potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi in premoženja se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi in posameznih  
rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zagotovijo razmere za varen umik ljudi ob nesreči. 
(4) Zagotovijo se potrebni odmiki med objekti. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni 
odmiki objektov od vodnikov. 
(5) Dostopi do vode v bazenu se uredijo tudi za črpanje požarne vode. 
(6) Na obrobju razširjenega območja Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se vzpostavi 10 m širok pas brez gozda za večjo 
požarno varnost. Požarna varnost se zagotovi s protipožarnim sistemom z dograditvijo lastnega hidrantnega omrežja v 
skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu. Pri namestitvi objektov v prostor morajo biti upoštevani požarnovarnostni 
odmiki med stavbami, tako da se prepreči širjenje požara. Požarna voda se zagotovi na območju z vodovodnim omrežjem in 
z lastnimi vrtinami. 
 

Etapnost izvedbe 
(1) Prostorske ureditve se izvajajo postopno na celotnem območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne 
celote je dopustna glede na izbrano tehnologijo gradnje in skladno z dinamiko dajanja investicijskih pobud, če se izvajanje 
posameznih ureditev med seboj uskladi. Najprej se pripravi gradbišče objekta hidroelektrarne z ureditvijo dostopnih cest in 
poti ter druge pripadajoče prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture. Dela se po tehničnih 
možnostih časovno uskladijo z zahtevami okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje, ki bo izdelan ob pripravi 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, upoštevajoč čim večje varovanje naravnega okolja in 
vegetacijsko obdobje, ribji drst in druge živalske razvojne cikle. 
(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino in začetkom obratovanja HE Brežice se zagotovijo dokončne ureditve 
vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje, in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov, tudi sanacija odlagališč 
odpadkov na območju predvidene ureditve in ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju 
hidroelektrarne. 
(3) Sprememba obratovalnega režima zajezitvenega objekta v NEK oziroma dvig gladine vode v bazenu je dopusten šele po 
tem, ko se v NEK izvedejo vse potrebne spremembe, ki so pogoj za dvig vode v akumulaciji. Izvajanje posegov, objektov in 
ureditev na tem območju se prilagodi 18-mesečnemu obratovalnemu ciklu, nekatera dela pa se izvedejo v času, ko je NEK 
ustavljena. 
(4) Zagotovi se časovno usklajen potek gradnje infrastrukturnih vodov, naprav in objektov. 
(5) Splavnica se lahko izvede po končani gradnji hidroelektrarne, če pri tem ne bo moteno delovanje hidroelektrarne. V 
primeru kasnejše izgradnje splavnice se ob gradnji hidroelektrarne na akumulacijski strani načrtovanega gorvodnega vhoda 
v splavnico, ob smiselni uporabi predvidenega ukrepa iz strokovne podlage »Ladijska splavnica ob HE Brežice« (Geateh, 
oktober 2009), izvede nasip akumulacijskega bazena v ustrezni obliki, tako da bo kasneje omogočena izgradnja celotnega 
osnovnega dela splavnice na suhi strani nasipa ob pregradi hidroelektrarne. 
(6) Zagotovi se ustrezna dinamika izvedbe nadomestnih habitatov skladno s tretjo in četrto alinejo drugega odstavka 52. 
člena te uredbe. 
(7) Pri uporabi objektov na območjih za rekreacijo Raceland in gramoznice Stari Grad se upošteva, da bo poplavna varnost 
zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne. 
(8) Ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem, poligona varne vožnje v Racelandu, Zbirnega centra Spodnji Stari 
Grad in čistilne naprave Brežice – zahod se izvedejo usklajeno z gradnjo hidroelektrarne in protipoplavnimi ukrepi, s katerimi 
bo zagotovljena poplavna varnost območij, na katerih so te ureditve načrtovane. 
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(9) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti zunaj vplivnega območja hidroelektrarne, na vodotokih Žlapovec, Močnik in 
Potočnica ter na območju Krške vasi in Velikih Malenc se izvedejo sočasno z ureditvijo, potrebno za obratovanje 
hidroelektrarne.  
(10) Do gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se na mestu križanja z dostopno potjo do stebra SM 219 daljnovoda 
400 kV Beričevo–Krško lahko izvede dostop do tega stebra. Med gradnjo in po njej pa se dostop omogoči neposredno s te 
obvoznice. 
 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(1) Investitor energetskih ureditev pred začetkom obratovanja hidroelektrarne izdela načrt ukrepov, oceno ogroženosti ter 
načrt zaščite in reševanja ob morebitni porušitvi jezovne zgradbe. Pri načrtovanju objektov se izdela in upošteva študija o 
ogroženosti zaradi morebitne porušitve jezu oziroma poplavnega vala, upoštevajo pa se tudi posledice porušitve jezovne 
zgradbe, morebitne okvare ali napake pri obratovanju zapornic ali posledice izjemno visokih voda in predvidijo se ustrezni 
ukrepi. 
(2) Zagotovita se protierozijska zaščita površin, določenih v 18. členu te uredbe, in ureditev podvozov pod avtocesto.  
(3) Območja retenzijskih površin se označijo z opozorili o možnih poplavah ob nastanku izrednih razmer (visoke vode) in 
evakuaciji s teh površin. V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se predvidi način vizualnega ali 
zvočnega obveščanja pred začetkom prelivanja in določijo ukrepi za fizično preprečitev dostopa nepooblaščenim na nevarna 
območja.  
(4) Na območjih za rekreacijo ob vodnih površinah, na katerih se predvideva zadrževanje večjega števila oseb, se v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidijo otoki z opremo za reševanje iz vode. 
(5) Za preprečitev dostopa plovil in oseb (plavalcev) v akumulacijskem bazenu do objekta HE Brežice se približno 200 m 
pred jezovno zgradbo in na robu območja omejene rabe NEK zagotovijo opozorilne table o prepovedi približevanja in drugi 
ustrezni ukrepi. 
(6) Na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se zaradi tvorjenja deponijskih plinov in nevarnosti eksplozije predvidi 
ustrezen sistem odplinjevanja. Ta bo vodil do bakle, ki mora biti ustrezno odmaknjena od drugih objektov in rastja.  Dopustna 
je tudi izraba plina za proizvodnjo toplotne in/ali električne energije, vključno z zgraditvijo ustreznih naprav na območju 
centra. 
(7) Rekreativne dejavnosti na območju akumulacijskega bazena in na poplavnih območjih v času visokih voda niso 
dovoljene. 
 

Presežki in odvzemi materiala 
(1) Material, pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin na območjih za ureditev nadomestnih habitatov – 
gramoznic, območjih za odlaganje sedimentov in pri poglabljanju struge, se delno uporabi za gradnjo nasipov in druge 
načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov in ureditve zunaj območja tega državnega prostorskega načrta. Presežki 
materiala se lahko uporabijo tudi za druge namene in odložijo na za to predvidenih lokacijah, opredeljenih v občinskih 
prostorskih aktih in v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov. 
(2) Za gradnjo načrtovanih ureditev niso potrebni dodatni odvzemi materiala. 
(3) Med gradnjo in po njej se ne smejo odlagati nikakršne vrste materiala na kmetijske in gozdne površine, v struge pritokov 
Save in njihov obvodni prostor, pa tudi ne na območja varstva kulturne dediščine in druge površine, ki niso vnaprej določene 
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali usklajene na podlagi nadzora med gradnjo. 
 

Organizacija gradbišča 
(1) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s 
transportnimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami odlagališča, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega 
prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije za odlagališča se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno in 
naravno okolje ter obstoječe ureditve. 
(2) Gradbišče jezovne zgradbe se uredi na levem bregu na platoju, nasutem nad gladino visoke vode, ki se po gradnji delno 
vključi v nasipe bazena in delno odstrani. Gradbiščni plato se opremi z vso potrebno gradbiščno infrastrukturo. Za potrebe 
gradbišča se izvedeta 20kV-priključek na transformatorsko postajo Jutranjka in priključek na vodovod. Oba se ohranita kot 
stalna priključka elektrarne in centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.  
(3) Zaradi zgraditve obtočnega kanala okrog gradbišča se prestavi del obstoječega 20kV-daljnovod razdelilna 
transformatorska postaja Brežice–Cerklje. 
(4) Dostop do gradbišča jezovne zgradbe se zagotovi po javnih poteh, po posebej urejenih začasnih poteh in po novo 
načrtovani dostopni cesti do jezovne zgradbe, ki poveže tudi Dobovsko in Prešernovo cesto.  
(5) Na desnem bregu se uredi osnovni dostop do gradbišč bazena po cesti Čatež–Krška vas, Krška vas–Drnovo in Mrtvice–
Žadovinek ter po poljskih poteh proti Savi. Dostop se izvede tudi skozi Žadovinek proti jezu NEK, po cestah na območju 
Leskovškega potoka in stadiona ter po novo načrtovani začasni dostopni cesti mimo Krške vasi do podvoza pod avtocesto z 
začasnim priključkom na cesto Krška vas–Drnovo. Pri 
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novozgrajenem priključku na avtocesto na območju državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje se izvedeta tudi izvoz 
in priključek na avtocesto za smer Ljubljana in/ali Obrežju. O načinu priključitve gradbiščnega prometa na avtocesto se 
dogovorijo investitorji. 
(6) Na levem bregu se uredi dostop do gradbišč tako: v zgornjem delu bazena nad jezom NEK s ceste iz Krškega proti NEK 
in čez nasip NEK v naselju gorvodno od NEK, v osrednjem delu bazena s prestavljene ceste ob Savi mimo gramoznice 
Spodnji Stari Grad, v spodnjem delu bazena pa po obstoječih gozdnih cestah in poljskih poteh. 
(7) Glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi druge, nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim 
bolj izognil naseljem; te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo. 
(8) Dostopne poti do gradbišč se v okviru projektiranja gradbiščnih ureditev lahko izboljšajo v dogovoru z lokalno skupnostjo. 
(9) S fazno gradnjo se zagotovi čim večja izravnava zemeljskega oziroma gradbenega materiala na območju državnega 
prostorskega načrta. Vgradni izkopani material se uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na tem območju. Del 
presežkov nenosilnega materiala se lahko odloži na za to predvidenih odlagališčih, opredeljenih v občinskih prostorskih 
aktih. Inertni material, ki nastane zaradi rušitve objektov, se odloži v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje 
odpadkov.  
(10) Gradnja objektov jezovne zgradbe se izvede v eni gradbeni jami, pred njeno izvedbo se izvede obtočni kanal. Vzdolžni 
zaščitni nasipi gradbene jame se lahko izvedejo sočasno z izkopi obtočnega kanala, glavni del prečnih nasipov pa šele s 
postopnim oblikovanjem/urejanjem obtočnega kanala in preusmerjanjem Save. 
(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije se na območju akumulacijskega bazena opredelijo razpoložljive količine prodnega 
in drugega materiala ter predlaga ravnanje z njim, z določitvijo količin in časovne dinamike. 
(12) Na območju obtočnega kanala okrog gradbene jame jezovne zgradbe se prestavi obstoječi 20kV-daljnovod razdelilna 
transformatorska postaja Brežice–Cerklje v dolžini približno 600 m. 
(13) Gradbišča posameznih prostorskih ureditev se zavarujejo z zaščitno ograjo višine 2,20 m, tako da se zagotovita varnost 
in raba bližnjih objektov in zemljišč. Po končani gradnji se ograja odstrani. 
(14) Med gradnjo naj se gradbišča ponoči ne osvetljujejo, razen v izjemnih primerih, ko naj se uporabijo izključno svetilke, 
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Svetila za varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s 
funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. 
(15) Zagotovi se takšna organizacija gradbišča, da se preprečuje vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi 
prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olj 
in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. 
(16) Skladišča vnetljivih snovi se uredijo v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo, nameščenem ob gradbiščni 
ograji in obdanem z varnostno ograjo. 
(17) Manjša odlagališča polizdelkov se uredijo na deloviščih ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem skladišču na 
glavnem gradbišču. Morebitno odlaganje polizdelkov zunaj meja delovišč izvajalec se uskladi s projektantom, izvajalcem 
nadzora in lokalno skupnostjo. 
(18) Med gradnjo se ne posega v gozdove, na katerih ureditev s to uredbo ni predvidena. 
(19) Sečnja drevja se opravi postopno, zunaj gnezdilne sezone ptic. Druga, hrupnejša dela se ne opravljajo med 
gnezdenjem ptic, to je od začetka aprila do konca junija. 
(20) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se kar najbolj zmanjša, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo 
trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda. 
(21) Štori in odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne odlagajo v gozd, ampak le na urejena odlagališča 
odpadnega gradbenega materiala oziroma se vkopljejo v zasip. Gradbeni materiali ali odpadki se ne odlagajo na najboljša 
kmetijska zemljišča ter varovana območja narave in kulturne dediščine. 
(22) Pred začetkom izvajanja zemeljskih del se ob nadzoru biologa določijo površine, na katerih rastejo tujerodne invazivne 
vrste. Pri odkrivanju zgornjega sloja tal s teh površin je treba rodovitni del tal v debelini 40 cm odriniti in odložiti ločeno od 
zemljine s preostalih površin ter ga dokončno odložiti v globino akumulacije, tako da ga bo zalila voda in bosta preprečena 
nadaljnji razvoj tujerodnih invazivnih vrst steblik in njihovo širjenje v novo oblikovane obvodne prostore, bazen in vodotoke. 
Vse delovne stroje in obleke delavcev je treba po koncu teh del temeljito oprati. Po končani gradnji je treba z rednim 
vzdrževanje (košnjo in odstranjevanjem rastlin) preprečiti širjenje invazivnih vrst rastlin. Gradbena mehanizacija naj se 
prevaža in gradbeni material dovaža čim več po obstoječi infrastrukturi. Dodatne dovozne ceste do gradbišča, odlagališča 
gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij naravovarstveno 
pomembnejših habitatnih tipov in mestnega jedra Brežic. 
(23) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo tudi:  
(a) Organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo umeščene v neposredni bližini naselij, na območjih naravne in 
kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne 
skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb; 
(b) Zagotoviti posnetek stanja obstoječih cest in drugih površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih 
se bodo izvajale preusmeritve prometa med gradnjo; 
(c) glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj 
izognil naseljem. Te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo; 



PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV 

VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA HE BREŽICE 

 

Str. 60 od 100 

 

(d) Zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pešaškega prometa po obstoječem omrežju cest in poti, tako da se prometna 
varnost ne bo zmanjšala; 
(e) Zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo 
poslabšala; zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradbenih posegov prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene 
obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo;  
(f) Zagotoviti funkcionalnost intervencijskih dostopnih poti za potrebe NEK; 
(g) Zagotoviti, da dostopne poti ne bodo prečkale objektov in območij kulturne dediščine; 
(h) Zagotoviti, da se odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v 
sklopu gradbišča umestijo samo na območjih državnega prostorskega načrta in na predhodno arheološko pregledanih 
območjih, ne pa na objektih ali območjih kulturne dediščine;  
(i) Zagotoviti, da se infrastruktura ne prestavlja na območja kulturne dediščine in da se križanja infrastrukture izvedejo tako, 
da te dediščine ne prizadenejo; 
(j) Sproti rekultivirati območja posegov; 
(k) Pred začetkom del ustrezno urediti vse ceste za morebitni obvoz ali promet med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti 
vse poškodbe na teh cestah; 
(l) Ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte, tako da se zagotovi nemotena oskrba po vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, po končani gradnji pa odpraviti poškodbe na njih;  
(m) Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ob 
transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, ob nezgodah pa zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih 
delavcev. 
 

Vzdrževanje 
(1) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja organizirajo vzdrževanje v skladu zahtevami za vzdrževanje, tako da 
se ohranja funkcionalnost teh ureditev. 
(2) Objekti energetske ureditve, objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in pomožni 
objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo skladno z določili koncesijskega akta. 
(3) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega toka in 
posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeritev 
rečenega toka. 
(4) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in drenažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah nad 
zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves. 
(5) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebitnih poškodbah po visokih vodah. 
(6) Visokovodni nasipi se redno vzdržujejo. Dopušča se zaraščanje brežin nasipov, vendar ne sme zmanjšati njihove trdnosti 
in namembnosti. 
(7) Zagotovi se vzdrževanje drenažnih kanalov, tako da se zagotovi njihova funkcionalnost. 
(8) Nadomestni habitati, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvine v bazenu se redno vzdržujejo, tako da se 
ohranja ugodno stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja teh ureditev so dopustne na podlagi rezultatov monitoringov ob 
predhodni uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave. 
(9) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obratovanja in vzdrževanja oziroma navodili za vzdrževanje, ki se ločeno 
pripravijo za vsako posamezno ureditev. 
 

Skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture 
(1) Zaradi izvajanja ureditev tega državnega prostorskega načrta so dopustne gradnja in vzdrževanje objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena. 
(2) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno 
uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur. 
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo križanja in vzporedni poteki predvidenih ureditev s 
komunalnimi, energetskimi in komunikacijskimi vodi ter prometno infrastrukturo in podajo ustrezne tehnične rešitve. 
Projektne rešitve za vsa križanja in tangence se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih 
upravljavcev. 
(4) Objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe ali predvideno kanalizacijsko, 
vodovodno, elektroenergetsko, komunikacijsko in plinovodno omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev 
posameznih vodov in po pridobitvi njihovih soglasij. Dopustna je ureditev lastnih sistemom za čiščenje odpadnih voda, v 
skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. 
(5) Potek vodov se zagotovi po ali ob prometnih, intervencijskih  površinah ali površinah v javni rabi. Če zaradi časovne ali 
funkcionalne neusklajenosti ni mogoče uskladiti poteka prometnic in drugih infrastrukturnih vodov, je vode dopustno graditi 
tudi izven koridorjev teh površin, vendar tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. 
(6) Znotraj meje območja tega državnega prostorskega načrta so dopustni gradnja in vzdrževanje tudi drugih infrastrukturnih 
omrežij in priključkov lokalnega pomena v skladu z načrti Občin, upravljavcev vodov in občinskimi prostorskimi akti, v kolikor 
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niso v nasprotju z določili te uredbe in ne poslabšajo ali kakor koli spreminjajo vodnega režima in ostalih ureditev, ki so 
predmet tega državnega prostorskega načrta.  
(7) Pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura na kraju samem. 
(8) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, 
da ne prizadenejo kulturne dediščine. Če se gradnji infrastrukture na območjih kulturne dediščine ni mogoče izogniti, je ta 
dopustna le v skladu s soglasjem pristojnega organa.  
(9) Dopustne so spremembe tras in lokacij posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. 
(10) Natančni potek priključkov, lokacije in oprema priključnih mest ter drugi tehnični elementi za vso gospodarsko javno 
infrastrukturo se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 

Varstvo pred hrupom 
(1) Na celotni trasi obvoznice industrijske cone Žadovinek in križišč se predvidi absorpcijska obrabna plast vozišča.  
(2) V skladu s predpisanimi zahtevami se predvidi pasivna protihrupna zaščita prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjski 
objekt Žadovinek 8; obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(3) Za zmanjšanje hrupa z območja Racelanda in poligona varne vožnje se v poročilo o vplivih na okolje izdelajo modelni 
izračuni hrupa. Opravijo se nove meritve obstoječega stanja obremenjenosti s hrupom. Ob tem se pri najbližjih stanovanjskih 
hišah zagotovi tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa iz vseh virov hrupa. Na podlagi meritev in 
modelnih izračunov se v poročilu o vplivih na okolje določijo omilitveni ukrepi za zmanjševanje obremenjenosti prebivalstva s 
hrupom. Pri prekoračitvi zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti je obvezna ureditev protihrupne zaščite, ki mora temeljiti na 
izdelani strokovni študiji in njenih priporočilih. 
(4) Za zmanjšanje hrupa se izvajajo osnovni omilitveni ukrepi varstva pred hrupom: 
(a) Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, opremljenih s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko 
predpisanih vrednosti; 
(b) Izvajanje hrupnih gradbenih del samo ob delavnikih med 7. in 18. uro; 
(c) Načrtovanje transportnih poti na gradbišče čim bolj zunaj stanovanjskih območij; 
(d) Izvedba polnih varovalnih ograj za zaščito posameznih stavb z varovanimi prostori pri preseganju mejnih vrednosti hrupa. 
(5) Pri začasni ali občasni čezmerni obremenitvi okolja se pridobi dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev 
okolja, o čemer je treba pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo na svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki 
pokrivajo območje prizadete občine, se obvesti tudi javnost. V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se ob izdelavi poročila o 
vplivih na okolje izvedejo natančni izračuni emisij hrupa zaradi obratovanja centra (transport, predelava gradbenih odpadkov) 
in natančno določijo potrebni omilitveni ukrepi.  
(6) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se odlagališča materiala ob betonarnah umestijo tako, da predstavljajo dodatno 
protihrupno zaščito objektov, izpostavljenih proti najhrupnejšim delom betonarn. 
(7) Območje državnega prostorskega načrta je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom (vodne površine, 
posamezna območja razpršene poselitve, območja neposredno ob naseljih, ki se bodo uporabljala tudi za rekreacijo) ter kot 
območje IV. stopnje varstva pred hrupom (kmetijske in gozdne površine, območje hidroenergetske infrastrukture ter površine 
gramoznic, vključno z območjem Raceland in poligonom varne vožnje), kar predstavlja večji del območja državnega 
prostorskega načrta. Na območju državnega prostorskega načrta se skladno z obstoječo in predvideno namensko rabo ne 
nahajajo naselja. 
 

Varstvo voda 
(1) Zaradi gradnje HE Brežice in drugih ureditev, ki se  načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, se vodni režim, 
posebno odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Zagotavlja se ohranitev retenzijskih površin Zaradi vzdrževanja ustreznega 
hidravličnega režima v retenzijskem prostoru ni dovoljeno nasipavanje, razen v obsegu, ki je določen v 14. členu te uredbe. 
Investitorji zagotovijo potrebne ureditve na vodotokih, ki so predstavljene v 15., 16., 19. in 20. členu te uredbe. Naravne 
struge obstoječih vodotokov se čim bolj ohranijo. 
(2) Pri gradnji na priobalnem zemljišču vodotoka se čim bolj upošteva varovanje priobalnega zemljišča z odmikom 5 m od 
vodnega zemljišča Močnika, Struge, Potočnice in Žlapovca. 
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ni dovoljeno postavljati naprav in objektov, ki ogrožajo stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč, zmanjšujejo varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirajo normalen pretok vode in plavja ter 
onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 
(4) Med gradnjo in obratovanjem se v vodotokih zagotovi ekološko sprejemljiv pretok in izvajajo ukrepi, da ob poseganju v 
brežine ali struge vodotokov v vodi ni neprekinjene kalnosti.  
(5) Pritoki Save se uredijo tako, da se njihova narava ne spremeni bistveno. Ureditve pritokov in delov brežin Save, na 
katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se izvedejo sonaravno z ekoremediacijo. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, 
ureditve se izvedejo v zemeljski izvedbi, utrjevanje struge pa z lesenimi in na območju premostitvenih objektov s kamnitimi 
talnimi pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in rastjem. Brežine se zatravijo in 
na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. 
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(6) Odvajanje vode s cestnih površin se uredi tako, da se prepreči onesnaženje tal, podzemnih voda, stoječih površinskih 
voda ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na območjih ureditve dostopne ceste, parkirišč, utrjenih površin gradbišča in 
na drugih manipulativnih površinah HE Brežice se voda odvaja prek lovilcev olj in maščob, tako da se v strugo Save in 
pritokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, po kakovosti ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere 
snovi se štejejo za nevarne in škodljive, ter predpisom, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno 
kanalizacijo. Na sistem odvajanja vode ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih 
(tehnoloških) voda. Odvajanje padavinske odpadne vode z vseh zunanjih za vodo neprepustnih površin hidroenergetskega 
objekta, zbirnega centra, centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in pripadajoče 
infrastrukture (ceste in parkirišča) mora biti urejeno ločeno – prek lovilcev olj v padavinski kanal, padavinska voda s streh pa 
neposredno v padavinski kanal in nato v Savo. 
(7) Vse s cestnih in drugih povoznih površin zbrane onesnažene vode se pred izpustom v najbližji površinski vodotok ali drug 
odvodnik ustrezno očistijo. V naravne odvodnike se spušča le voda, ki po kakovosti ustreza predpisom o varovanju voda. 
Natančnejši ukrepi se določijo v poročilu o vplivih na okolje.  
(8) Na območju poligona varne vožnje (Raceland) se odpadne padavinske ali komunalne vode ne spuščajo v ojezeritve 
nadomestnih habitatov. 
 (9) Prepreči se splakovanje delovnega orodja in spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode. Prav tako se 
prepreči odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje delovnih strojev in prevoznih sredstev. 
(10) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se pretaka gorivo in opravljajo manjša popravila tehničnih naprav, se 
opremijo s koalescentnimi filtri, da ni mogoče neposredno odtekanje odpadnih in izcednih voda v tla, podzemne vode, 
stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi zbirnimi 
kanali, zbirnikom voda in lovilci olj (mogoči ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami), se predvidi že v programu gradbenih 
del.  
(11) Ob razlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. Izvajalci in 
vzdrževalci HE Brežice in prometnic zbirnega centra za odpadke, Racelanda in športno-rekreacijskega centra v Krškem 
pripravijo načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju onesnaževal (gorivo, olja in druge za vodne vire škodljive 
suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ločeno za čas gradnje in obratovanja.  
(12) Načrt vključuje način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje 
vdora nevarnih snovi v podzemno vodo ter ukrepe za odstranitev sedimenta in izbiro lokacije za odlaganje onesnaženega 
sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču. 
(13) Z gradbenotehničnimi rešitvami investitorji zagotovijo kar največjo zaščito pred izlitjem onesnaževal s cestišča.  
(14) Za spremljanje radioaktivnosti in drugih parametrov kakovosti vode se redno izvaja monitoring vode v akumulacijskem 
bazenu. 
(15) Na začasnem odlagališču izkopanega materiala in celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih 
manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in predčiščenje odpadnih voda, če nastajajo, z zadrževalniki padavinskih voda, 
usedalniki oziroma lovilci olj. 
(16) Uporabi se način tesnjenja akumulacijskega bazena in po potrebi tak sistem drenažnih kanalov, ki ohranja gladino 
podzemne vode na območju suhih travišč vsaj 2 m pod tlemi. 
(17) Izvaja se monitoring gladine podzemne vode, po potrebi pa se kota njene gladine uravnava po sistemu drenažnih 
kanalov in s tesnitvijo visokovodno-energetskih nasipov, tako 
da se zadosti potrebam varstva narave, oskrbe s pitno vodo in kmetijstva. 
(18) Izdelajo se smernice dobre prakse za kmetijstvo v skladu z državnim prostorskim načrtom za zmanjševanje vpliva na 
obremenjevanje podzemnih voda in omejevanje evtrofikacije v akumulaciji zaradi čezmernega gnojenja. 
(19) Med gradnjo se izkopani material ne odlaga v pretočni profil vodotoka. Morebitna začasna odlagališča presežkov 
zemeljskega materiala se morajo med gradnjo urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.  
(20) Izvedba betonskih del ne sme povzročati onesnaženja vodotoka z betonom. Neposredno odvajanje tehnološke odpadne 
vode v površinski vodotok je prepovedano. 
(21) V strugi se opravljajo posegi tako, da v reki ne nastane dolgotrajna kalnost, predvsem ne med drstjo.  
(22) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v objektu za skladiščenje olj zgradi lovilni bazen iz neprepustnega betona, 
premazan z ustreznim premazom za tesnjenje. Padavinske vode s parkirnih površin (tudi pod nadstrešnicami za komunalna 
vozila) se vodijo po kanalizacijskem sistemu v usedalnik in lovilec olj, od tam pa v ponikovalnico oziroma čistilno napravo. 
(23) Če parametri onesnaženja iz zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad presežejo mejne vrednosti 
za dobro kemijsko stanje iz Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09), upravljavec zaprtega odlagališča 
izvede ustrezno sanacijo. Predvidena sanacija obsega vertikalno tesnjenje območja zaprtega odlagališča z zagatnicami, da 
se prepreči pretok podzemne vode pod odlagališčem. (24) Bazenska voda s športno-rekreacijskega območja pri Krškem se 
lahko spušča v Savo samo po ustrezni predhodni obdelavi in če niso prekoračene mejne vrednosti posameznih parametrov 
(temperatura, vsebnost prostega klora). 
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Varstvo zraka 
(1) Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev in prometnih vozil 
ter uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkih materialov, 
nezaščitenih površin, prometnih površin na javnih cestah in gradbišču, prepreči pa se tudi raznašanje materialov z gradbišča. 
(2) Med obratovanjem Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba za preprečevanje emisij prahu pri skladiščenju gradbenih 
odpadkov in zaradi prometa po makadamskih utrjenih površinah v posebnih vremenskih razmerah (sušno in vetrovno 
obdobje) vlažiti oziroma prhati z vodo makadamske poti in odlagališča na platoju za predelavo gradbenih odpadkov. 
(3) Za zmanjšanje možnosti emisij deponijskega plina na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba zagotoviti 
tehnološko ustrezne projektne rešitve in izvedbo sistema za odplinjevanje odlagališča. 
(4) Za preprečitev morebitnega širjenja neprijetnih vonjav na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in njegove okolice 
se zagotovi pokrivanje odpadkov z inertnim materialom ali folijo, poleg tega pa se odpadki, ki oddajajo neprijetne vonjave, 
kar najmanj pretresajo in transportirajo.  
(5) Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbenega materiala se uredijo čim bližje gradbišču in v čim večji 
oddaljenosti od naselij. 
 

Varstvo tal 
(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti, za katere 
obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu. Od tod je treba preprečiti tudi odtekanje 
voda na kmetijsko obdelovalne površine. Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo 
škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah. 
(2) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin zagotovi izdelavo tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju in 
uporabi rodovitnega dela tal. 
(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo. Med 
gradnjo se vodi tudi evidenca o mestih in količinah odstranjenega materiala ter o začasnih odlagališčih, pa tudi o nadaljnji 
uporabi za sanacijo. 
(4) Onesnažena tla (divja odlagališča odpadkov ipd.) se sanirajo oziroma razvrednotena tla se rekultivirajo na območju 
akumulacijskega bazena do zunanje meje drenažnih kanalov in na območjih vseh drugih gradbenih posegov v sklopu 
izvedbe državnega prostorskega načrta. Za ukrep je odgovoren investitor vsakega posega posebej. 
(5) Pred zajezitvijo bazena se odstranijo vegetacijski pokrov in površinske humusne plasti tal s tistega območja poplavitve, ki 
ni pomembno za naravno protierozijsko zaščito in za ohranjanje habitatov. 
(6) S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo odstrani rodovitni del tal v obsegu približno 1,5 mio. m3, ki se uporabi 
pri ureditvah v sklopu tega državnega prostorskega načrta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih zemljišč 
na območju tega državnega prostorskega načrta in zunaj njega. Rodovitni del tal se odstrani in premesti, tako da se prepreči 
onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Začasna odlagališča tal se izvedejo tako, da se ohranita 
rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta mešati mrtvica in živica. Če celotne količine rodovitnega dela tal ne bo 
mogoče v kratkem času uporabiti na prej navedene načine, se preostanek do končne uporabe začasno odloži tudi za daljši 
čas, pri čemer je dopustna tudi uporaba večjih in višjih odlagališč, na katerih ne bo zagotovljena ohranitev rodovitnosti 
odloženih tal. Začasna odlagališča rodovitnega dela tal se uredijo pod nadzorom pedologa. Lokacije za odlagališča se 
določijo zunaj poplavnih območij v dogovoru z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno odlaganje 
rodovitnega dela tal na območjih odlagališč sedimentov, pri čemer se lokacija in čas trajanja odlaganja uskladita s 
predvideno rabo prostora na teh območjih. 
(7) Način odstranjevanja in odlaganja rodovitnega dela tal se v nadaljnjih fazah projektiranja določi v poročilu o vplivih na 
okolje in upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(8) Za začasne prometne in gradbene površine ter odlagališča materiala se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na 
katerih so tla manj kakovostna. 
 

Monitoring 
(1) Investitorji zagotovijo celostne načrte monitoringa pred in med gradnjo ter med obratovanjem za ureditve, načrtovane s 
tem državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o vplivih na okolje in 
programu okoljskega monitoringa.  
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče,  
se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih 
meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske vode, količina in kakovost podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) se 
zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke 
spremljanja stanja morajo omogočati kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in v skladu z usmeritvami iz 
poročila o vplivih na okolje. Ugotovitve monitoringa so javne. Investitorji morajo poskrbeti za dostopnost podatkov, predvsem 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaradi možnega dviga podzemne vode na neizkopane arheološke ostaline v 
tleh. 
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(3) Pred odlaganjem sedimentov na odlagališča se redno izvajajo tudi meritve njihove onesnaženosti.  
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitorji morajo izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:  
(a) Dodatne tehnične in prostorske rešitve, 
(b) Dodatna zasaditev in ukrepi za preprečevanje erozije, 
(c) Sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin, 
(d) Sanacija objektov, za katere bo glede na rezultate monitoringa ugotovljeno poslabšanje stanja zaradi gradnje in  
(e) Obratovanja hidroelektrarne ter drugih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,  
(f) Sprememba rabe prostora, 
(g) Drugi ustrezni ukrepi. 
(5) Investitorji zagotovijo nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi določil tega državnega prostorskega 
načrta. 
(6) Zagotovi se redno spremljanje kakovosti podzemne vode na celotnem vplivnem območju HE Brežice.  
(7) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo izvedenih del na melioracijskih sistemih, območjih trajnih nasadov ter nad začasnim 
deponiranjem in uporabo rodovitne prsti za izboljšanje oziroma vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč. Nadzor naj izvaja 
usposobljen strokovnjak. 
 

Dodatne obveznosti 
(1) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, morajo investitorji in upravljavci: 
(2) Izvajati monitoring v skladu s 67. členom te uredbe; 
(3) Opravljati redna vzdrževalna dela v skladu z 68. členom te uredbe; 
(4) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja odpraviti poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, 
nastale zaradi gradnje in obratovanja HE Brežice ter drugih prostorskih ureditev iz tega državnega prostorskega načrta; 
(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z lokalnimi skupnostmi uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter 
druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje; 
(6) Pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile za obvoz in prevoz 
med gradnjo; 
(7) Pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ki bodo tangirani zaradi gradnje;  
(8) Zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov, začasno pridobljena 
zemljišča pa po končani gradnji povrniti v prvotno rabo ter revitalizirati kmetijska zemljišča ob udeležbi kmetijskih 
strokovnjakov in lastnikov nepremičnin; 
(9) Izvesti meritve kmetijskih zemljišč, na katera se posega, in meritve v obliki digitalnega grafičnega sloja (format shp) 
dostaviti na upravno enoto, kjer si bodo lastniki uredili novo stanje GERK-ov; 
(10) Takoj po neurjih in odtoku visokih voda izvesti ogled retenzijskih površin in odpraviti vse naplavine, na zemljiščih pa 
vzpostaviti v prvotno stanje; 
(11) Če se pri izvajanju del opazi neznana infrastrukturna naprava, takoj ustaviti dela in o tem obvestiti pristojnega 
upravljavca tega omrežja; 
(12) Se pred začetkom gradnje z lokalno skupnostjo dogovoriti o načinu in pogojih odlaganja odvečnega materiala;  
(13) Najmanj deset dni pred začetkom gradbenih del na območjih topolovih nasadov obvestiti upravljavca o začetku teh del; 
(14) Med nadaljnjim projektiranjem se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo 
protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih 
(15) Malenc ter se optimizirajo z upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture 
Save in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti poseljenih 
območij celotnega širšega območju Brežic. 
 

Nadzor 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, 
energetiko in prostor. 

 
Dopustna odstopanja 
(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), 
vodnogospodarskih, prometnih, inženirsko-geoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo 
tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometno 
tehničnega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov. 
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih 
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno 
področje katerih spadajo. Pred izvedbo posamezne ureditve investitor seznani z odstopanji lokalno skupnost, če so zanjo 
pomembna. 
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(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture na območju 
državnega prostorskega načrta, ki niso določena s to uredbo, če niso v nasprotju z njo. K vsaki drugačni rešitvi križanja novih 
objektov gospodarske javne infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta morajo investitorji takih objektov 
predhodno pridobiti soglasje investitorjev ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso izvedene, 
oziroma upravljavcev teh ureditev, če so že v uporabi.  
 

Izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev 
Do izvedbe posameznih etap iz 66. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe 
dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, dopustna pa so tudi 
redna vzdrževalna dela na vodotokih ter gradnja in vzdrževanje objektov na stavbnih zemljiščih, razen na objektih, ki so 
predvideni za rušitev. 
 

Državni in občinski prostorski akti 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da prenehajo veljati naslednji državni prostorski 
akti: 
a) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) za prestavitev iztoka iz 
čistilne naprave Krška vas, v dolžini približno 215 m od iztoka 
v Savo v km 738. 
b) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06) na območju za 
ureditev dostopa do stojnega mesta stebra daljnovoda, SM 216 (po projektu PGD je to SM 219). 
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da ostanejo v veljavi naslednji državni prostorski 
akti: 
a) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06); 
b) Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini 
Krško (Uradni list RS, št. 114/09); 
c) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01, 23/02); 
d) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik – Krška vas (Uradni list RS, št. 115/02, 108/03). 
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji 
občinski prostorski akti: 
a) Občina Brežice: 
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88, ter Uradni list RS, 
št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 
59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 39/09 in 104/09), 
Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni 
list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06 in 8/10), 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
77/09 in 8/10),  
Odlok o UN Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05),  
Odlok o novelaciji Zazidalnega načrta Trnje (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02 in 69/10), 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice (Uradni list RS, št. 74/10), 
Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah (Uradni list RS, št. 70/96, 121/04 in 95/07), 
Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP Brežice 
center (Uradni list RS, št. 4/02). 
b) Občina Krško: 
dolgoročni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04), 
družbeni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Krško 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in 25/89, ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 
69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04), 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – 
obvezna razlaga, 77/08 in 74/10), 
Odlok o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list SRS, št. 48/87, in Uradni list RS, št. 59/97),  
Odlok o zazidalnem načrtu Gramoznica – Stari Grad (SDL, št. 20/85, Uradni list RS, št. 30/04 in 21/08),  
Odlok o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00 in 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10), 
Odlok o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93 in 109/04), 
Odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87, ter Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 
8/09 in 74/10), 
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Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro Videm (Uradni list RS, št. 16/02), 
Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89), 
Odlok o lokacijskem načrtu Plinifikacija mesta Krško – I. faza (Uradni list RS, št. 4/96), 
Odlok o lokacijskem načrtu Plinovod – primarna mestna mreža v Krškem (Uradni list RS, št. 16/90), 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih tovarne Videm – Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06), 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih športni center Grič I (Uradni list RS, št. 37/96), 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina (Uradni list RS, št. 7/01 in 102/07), 
Odlok o lokacijskem načrtu RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, št. 31/87, 36/87 in 34/88), 
Odlok o lokacijskem načrtu Prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R362) kot 
preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – I. faza – most (Uradni list RS, št. 84/98), 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona MDB – jug (Uradni list RS, št. 22/09). 
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III. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI IZGRADNJE UREDITEV TER OPREDELITEV 
NOSILCEV FINANCIRANJA  

 
Nosilci financiranja ureditev 
 

Upoštevajoč ZPKEPS-1 in koncesijsko pogodbo v delih, ki niso v nasprotju z zakonom so objekti in ureditve v območju HE 
Brežice razdeljeni na različne kategorije infrastrukture oz. vire financiranja na naslednji način. 
 

Kategorija infrastrukture Objekti in posegi 

Energetska infrastruktura  
Investitor koncesionar 

 

jezovna zgradba (strojnica, prelivna polja, priključna pregrada) z vso pripadajočo 
elektro, strojno in hidromehansko opremo, 
funkcionalne površine ob jezovni zgradbi, (platoji deponije), 
most med centrom HESS in jezovno zgradbo, 
ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje objektov 
energetske infrastrukture (zaščita, sanacija in prestavitve električnih vodov, 
vodovoda, kanalizacije in prometnih površin prizadetih zaradi izvedbe naštetih 
ukrepov), 
posegi v NE Krško, ki so posledica izgradnje HE Brežice. 

B) Objekti vodne in energetske Investitor 
koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 
 

Akumulacijski bazen z nasipi z utrditvijo in zatesnitvijo na gorvodni in dolvodni 
strani pregrade: 
nasipi, zavarovanja nasipov, tesnitev bazena, 
poglobitev dolvodne struge,  
objekti ureditve struge pred pretočnimi polji in podslapju (zavarovanje brežin 
struge Save dolvodno od jezovne zgradbe), 
Ureditve za zmanjševanje vplivov dviga gladine v akumulacijskih bazenih na dvig 
nivoja podtalnice: 
drenažni kanali z vsemi pripadajočimi ureditvami (zavarovanja, premostitve, 
zasaditev), 
ureditev potokov Močnik in Struga kot drenaža za zniževanje gladine podzemne 
vode, 
zaščita objektov pred vplivi dviga podzemne vode (stanovanjski in gospodarski 
objekti, zatesnitev podvozov pod avtocesto), 
nadvišanje zemljišč na ustrezno višino nad dvignjeno podzemno vodo. 
Nadomestni habitati vključno s prehodom za vodne organizme, sonaravnimi 
ureditvami v in ob bazenu HE ter ob drenažnih kanalih. 
Ureditve na državni in lokalni infrastrukturi potrebne zaradi gradnje objektov 
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju vključno z daljnovodi: 
deviacija javne poti NEK-Šentlenart, 
zavarovanje mostnih opornikov mostov v območju poglobitve dolvodne struge, 
sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne dostopne poti 
za potrebe izgradnje bazena, 
sanacija in zaščita državne in lokalne infrastrukture zaradi izgradnje bazena, 
drenažnih kanalov in ostalih objektov nedeljive infrastrukture, 
rekonstrukcija 20 kV omrežja 
Ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje objektov 
vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju (zaščita, sanacija in 
prestavitve električnih vodov, vodovoda, kanalizacije in prometnih površin 
prizadetih zaradi izvedbe naštetih ukrepov). 

C) Spremljajoči in pomožni objekti 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 
 

Vsi objekti in ureditve, ki so funkcionalno povezani z objekti vodne in energetske 
infrastrukture v nedeljivem razmerju: 
visokovodni preliv na levem bregu s pripadajočo opremo in priključkom na 
električno omrežje, 
deponije sedimentov iz bazena, 
vzdrževalne in večnamenske poti ob bazenu in drenažnih kanalih, 
dostopi do vode ob bazenu za zaščito in reševanje z rampami za spuščanje 
čolnov in manipulacijskimi površinami, 
Ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje spremljajočih 
in pomožnih objektov (zaščita, sanacija in prestavitve električnih vodov, 
vodovoda, kanalizacije in prometnih površin prizadetih zaradi izvedbe naštetih 
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Kategorija infrastrukture Objekti in posegi 

ukrepov). 
 

D) Objekti vodne infrastrukture 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 
 

visokovodni nasipi in druge ureditve za zaščito pred visokimi vodami in 
poplavami na območju koncesije, vključno z odkupi objektov, katerih zaščita bi 
presegala njihovo vrednost in s protierozijsko zaščito objektov in površin v 
poplavnem območju, 
ureditev pritokov Save, 
ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje objektov 
vodne infrastrukture (zaščita, sanacija in  prestavitve električnih vodov, 
vodovoda, kanalizacije, plinovoda in prometnih površin prizadetih zaradi izvedbe 
naštetih ukrepov), 
zagotovitev (nakup) vseh zemljišč potrebnih za izgradnjo vseh objektov in 
izvedbo ureditev v obsegu HE Brežice. 

E) Objekti državne infrastrukture 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 
 

erozijska in protipoplavna zaščita nadvozov in podvozov pod avtocesto (dela, ki 
niso izvedena v skladu s projektno dokumentacijo avtoceste), 
ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje objektov 
državne infrastrukture (zaščita, sanacija in prestavitve električnih vodov, 
vodovoda, kanalizacije in prometnih površin prizadetih zaradi izvedbe naštetih 
ukrepov). 

F) Objekti lokalne infrastrukture 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 
 

cesta med Dobovsko cesto in Prešernovo cesto, 
objekti za rekreacijo ob bazenu, 
ureditve na obstoječi infrastrukturi, ki so potrebne zaradi izgradnje objektov 
lokalne infrastrukture (zaščita, sanacija in prestavitve električnih vodov, 
vodovoda, kanalizacije in prometnih površin prizadetih zaradi izvedbe naštetih 
ukrepov). 
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 Ocena investicije 
 

2.1. Vhodni podatki ocene investicije   
 
Investicijski stroški so določeni na osnovi Idejnega projekta HE Brežice, Ljubljana, marec 2012, izdelovalca IBE d.d., št. 
projekta IBBR-A200/037 in pripadajočem Elaborat razmejitev stroškov posegov na infrastrukturi, št. elaborata IBBR-
A200/037-4, po reviziji B, September 2012. Nivo cen je januar 2012; 
Posamezni objekti in posegi so praviloma financirani iz enega vira. Le v posamičnih primerih, kjer se na isti lokaciji nahaja 
več objektov iz različnih kategorij infrastrukture z enakimi oz. podobnimi vplivi na obstoječo infrastrukturo oz. objekte, je več 
virov financiranja sanacije vpliva. 
 

2.2. Spremembe vrednosti Programa napram IDP za HE Brežice 
 
Program izvedbe objektov vodne državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v 
nedeljivem razmerju za HE Brežice je vrednosti iz IDP za HE Brežice povzel in noveliral. Spremenjeno ali dopolnjeno je: 

 
1. Ustanovna vlaganja na osnovi izkustvenih ocen tehničnega sektorja Infra d.o.o. 
 
Elaborat razmejitev stroškov posegov na infrastrukturi, št. elaborata IBBR-A200/037-4, po reviziji B, September 2012. :  

Nepredvidena dela ktg A – ločeno po postavkah 10% 

Nepredvidena dela ktg B – ločeno po postavkah 20% 

Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije) 11% 

Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije) za energetski del 13,5% 

 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice :  

Nepredvidena dela – zbirna ocena za vse postavke 5% 

Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije):   
- Projektiranje 7,5% 
- Strokovni nadzor in Zunanja kontrola 1,5% 
- Geomehanika in Geodezija 2,0% 
- Arheologija 1,0% 

SKUPAJ Ustanovna vlaganja (stroški investitorja in dokumentacije): 12,0% 

 
Upoštevana stopnje revolarizacije pri izračunu tekočih cen (podatki povzeti po UMAR): 

Faktor 2013 2,50% 102,50% 

Faktor 2014 2,50% 105,06% 

Faktor 2015 2,50% 107,69% 

Faktor 2016 2,50% 110,38% 

Faktor 2017 2,50% 113,14% 

 
 
2. Točka 12. Trajna in začasna zasedba zemljišč; 
 
Sektor za upravne postopke in pridobivanje zemljišč podjetja Infra d.o.o. je določil površino zemljišč in izkustveno ocenil 
vrednosti na osnovi: 

- Trajna zasedba zemljišč v zasebni lasti (1.596.071 m2, odkup po cca. 8,5 eur/m2 znaša 13.566.603,50 eur) 
- Trajna zasedba  zemljišč v državni lasti (3.565.695 m2, nadomestila za škodo po cca. 0,3 eur/ m2 znaša 1.069.709 

eur) 
-  Začasna zasedba zemljišč v zasebni lasti (298.352 m2, odškodnina po cca. 3,5 eur/ m2 znaša 1.044.232 eur) 
-  Začasna zasedba zemljišč v državni lasti (222.138 m2, nadomestila za škodo po cca. 0 eur/ m2 znaša 0,00 eur) 

 
 

3. Sprememba točke 5.3.5. Dodatna tesnitev bazena v območju sinklinale  
 
Tokom dodatnega pregleda že izvedene tehnične dokumentacije je ugotovljeno po strokovni oceni, da sredstev za tesnitev 
sinklinale na področju dolvodno NEK ni potrebno predvideti. Tako je ocenjena vrednost novelirana. Sočasno pomeni 
pocenitev tudi zmanjšanje pripadajočih ustanovnih vlaganj in nepredvidenih del. 
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4. Sprememba točke 9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 
 
Tokom dodatnega pregleda že izvedene tehnične dokumentacije je ugotovljeno po strokovni oceni, da se predvidena 
sredstva za obnovo sadovnjakov in rekultivacija začasno zasedenih zemljišč in zatravitve lahko znatno zmanjšajo. Tako je 
predvideno zmanjšana investicija (tekoče cene z DDV):  
Točka 9.10. Obnova sadovnjakov, rekultivacija začasno zasedenih zemljišč iz 10.721.936 EUR na 2.144.387 EUR.  
Točka 9.11. Zatravitve iz 1.523.262 EUR na 761.631 EUR. 
Točka 9.5.2. Ureditev nadomestnih habitatov (NH1, NH2 in NH5) iz 6.395.766 EUR na 639.577 EUR. 
Sočasno pomeni pocenitev tudi zmanjšanje pripadajočih ustanovnih vlaganj in nepredvidenih del. 
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2.3. Ocena vrednosti investicije – detajlna ocena po ureditvah  
 
Tabela št. 1: Prikaz posameznih investicijskih vrednosti ureditev, prikazano po tekočih cenah z DDV, ocenjeno z 01/2012 –tabela št. 1 – št. 9 
 
 

Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-PS MKO-VS HESS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

1. Vplivi na bivalne in druge objekte 2.999.685 0 2.379.560 620.125 0 129.734 334.734 334.734 799.203 210.125 819 0 0 210.944 332.565 196.263 130.842 0 659.671 139.710 139.710 139.710 0 419.129 143.202 211.935 349.401 206.199 910.738

1.1. Ogroženi objekti - sanacija 1.004.500 0 1.004.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.263 196.263 130.842 0 523.369 0 0 0 0 0 0 68.733 206.199 206.199 481.131

1 Zaščita stanovanjskih in drugih objektov pred vplivi podzemne vode 1.004.500 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 1.004.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.263 196.263 130.842 0 523.369 0 0 0 0 0 0 68.733 206.199 206.199 481.131

1.2.    Ogroženi objekti - rušenje 819 0 819 0 0 0 0 0 0 0 819 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Kontejner pri gramoznici 819 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 819 0 0 0 0 0 0 0 819 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.    Ogroženi objekti - odkup 1.994.366 0 1.374.241 620.125 0 129.734 334.734 334.734 799.203 210.125 0 0 0 210.125 136.302 0 0 0 136.302 139.710 139.710 139.710 0 419.129 143.202 143.202 143.202 0 429.607

1 Odkup objektov v poplavnem območju v Vrbini 1.374.241 MKO-VS MKO-VS 100% Lokalna 0 1.374.241 0 0 129.734 129.734 129.734 389.203 0 0 0 0 0 136.302 0 0 0 136.302 139.710 139.710 143.202 0 419.129 143.202 143.202 143.202 0 429.607

2 Odkup objekta "klavnica" 620.125 HESS HESS 100% Energetska 0 0 620.125 0 0 205.000 205.000 410.000 210.125 0 0 0 210.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 2.999.685 0 2.379.560 620.125 0 129.734 334.734 334.734 799.203 210.125 819 0 0 210.944 332.565 196.263 130.842 0 659.671 139.710 139.710 139.710 0 419.129 143.202 211.935 349.401 206.199 910.738

20172016

Tabela: 1 / VPLIVI NA BIVALNE IN DRUGE OBJEKTE

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 2013 2014 2015

 
 
 
 
 
 

Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-PS MKO-VS HESS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

2. Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ni evidentiranih vplivov 0 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Vplivi na cestno omrežje 5.767.567 0 4.525.290 1.242.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734.426 1.734.426 367.920 367.920 4.204.693 306.101 449.489 807.284 0 1.562.874 0 0 0 0 0

3.1. Deviacija "JAVNE POTI" na odseku NEK-Šentlenart 1.194.970 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 1.194.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597.485 597.485 0 0 1.194.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Dostopna cesta do jezovne zgradbe HE Brežice 1.538.041 0 295.764 1.242.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769.021 769.021 0 0 1.538.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Cesta med Dobovsko cesto in centra HESS 295.764 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 295.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.882 147.882 0 0 295.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Most med centrom HESS in jezovno zgradbo 1.242.277 HESS HESS 100% Energetska 0 1.242.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621.139 621.139 0 0 1.242.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Zavarovanje mostnih opornikov 451.222 0 451.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.928 103.928 103.928 103.928 415.713 35.509 0 0 0 35.509 0 0 0 0 0

1 Mostovi v bazenu in v območju poglobitve spodnje struge 451.222 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 451.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.928 103.928 103.928 103.928 415.713 35.509 0 0 0 35.509 0 0 0 0 0

3.4. Zaščita podvozov pod avtocesto 1.867.744 0 1.867.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.992 263.992 263.992 263.992 1.055.968 270.592 270.592 270.592 0 811.776 0 0 0 0 0

1 Zatesnitev podvozov, ureditev ponikalnic za meteorno vodo 1.763.255 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.763.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.223 249.223 249.223 249.223 996.893 255.454 255.454 255.454 0 766.362 0 0 0 0 0

2 Nadvišanje varovalnih visokovodnih nasipov ob podvozih 65.306 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 65.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.230 9.230 9.230 9.230 36.922 9.461 9.461 9.461 0 28.384 0 0 0 0 0

3
Protierozijska zaščita varovalnih nasipov podvozov in dovoznih ramp 

nadvozov
39.183 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 39.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.538 5.538 5.538 5.538 22.153 5.677 5.677 5.677 0 17.030 0 0 0 0 0

3.5.
Sanacija javnega cestnega omrežja med in po izgradnji, začasne dostopne 

poti za potrebe izgradnje
715.590 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 715.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.897 536.692 0 715.590 0 0 0 0 0

4. Vplivi na plovne poti 927.203 0 927.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.441 556.322 185.441 927.203 0 0 0 0 0

1 Priprava za izgradnjo ladijske prevodnice ob jezovni zgradbi 927.203 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 927.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.441 556.322 185.441 927.203 0 0 0 0 0

SKUPAJ 6.694.770 0 5.452.492 1.242.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734.426 1.734.426 367.920 367.920 4.204.693 306.101 634.930 1.363.606 185.441 2.490.077 0 0 0 0 0

Tabela: 2 / VPLIVI NA ŽELEZNIŠKO, CESTNO IN PLOVNO INFRASTRUKTURO

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 2013 2014 201720162015
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-PS MKO-VS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

5. Bazen in spodnja struga 75.958.611 25.387.594 50.571.017 0 2.021.516 2.089.952 1.786.062 5.897.530 942.809 1.590.848 7.434.237 6.817.380 16.785.275 7.131.616 6.883.953 6.415.697 6.415.697 26.846.962 7.116.066 7.263.463 6.648.643 905.896 21.934.068 1.188.744 1.188.744 1.188.744 928.543 4.494.777

5.1. Visokovodno-energetski nasipi 50.571.017 0 50.571.017 0 0 0 0 0 0 0 5.466.029 5.466.029 10.932.058 5.602.680 5.602.680 5.602.680 5.602.680 22.410.719 5.742.747 5.742.747 5.742.747 0 17.228.240 0 0 0 0 0

1 Nasipi s tesnitvijo in zavarovanjem brežin 50.571.017 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 50.571.017 0 0 0 0 0 0 0 5.466.029 5.466.029 10.932.058 5.602.680 5.602.680 5.602.680 5.602.680 22.410.719 5.742.747 5.742.747 5.742.747 0 17.228.240 0 0 0 0 0

5.2. Ureditev bazena gorvodno od jezu NEK 3.413.448 3.413.448 0 0 235.729 235.729 235.729 707.188 0 718.186 718.186 241.622 1.677.994 247.663 0 0 0 247.663 0 0 0 0 0 260.201 260.201 260.201 0 780.603

1 Zavarovanje in ureditev brežin 2.460.321 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 2.460.321 0 0 235.729 235.729 235.729 707.188 0 241.622 241.622 241.622 724.867 247.663 0 0 0 247.663 0 0 0 0 0 260.201 260.201 260.201 0 780.603

2 Poglobitev bazena v območju mostu v Krškem 953.127 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 953.127 0 0 0 0 0 0 0 476.564 476.564 0 953.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Ureditve za reguliranje nivoja podzemne vode 11.090.482 11.090.482 0 0 782.942 782.942 0 1.565.883 802.515 802.515 0 0 1.605.031 0 0 813.017 813.017 1.626.034 833.343 833.343 758.500 758.500 3.183.685 777.462 777.462 777.462 777.462 3.109.849

1 Drenažni kanali (vključno z ureditvijo potoka Struga kot drenaža) 6.173.147 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 6.173.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.189 599.189 1.198.378 614.169 614.169 614.169 614.169 2.456.676 629.523 629.523 629.523 629.523 2.518.093

2 Ureditev potokov Močnik kot drenaža 1.450.700 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 1.450.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.811 140.811 281.621 144.331 144.331 144.331 144.331 577.323 147.939 147.939 147.939 147.939 591.756

3 Tesnitev bazena gorvodno od jezu NEK 3.170.914 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 3.170.914 0 0 782.942 782.942 0 1.565.883 802.515 802.515 0 0 1.605.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nadvišanje zemljišč na 1,5 m nad gladino podzemne vode 295.720 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 295.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.017 73.017 146.035 74.843 74.843 0 0 149.686 0 0 0 0 0

5 Dodatna tesnitev bazena v območju sinklinale (po potrebi!) 0 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4. Prelivni objekt v retenzijo na levem bregu 4.494.401 4.494.401 0 0 0 0 0 0 0 0 1.109.729 1.109.729 2.219.457 1.137.472 1.137.472 0 0 2.274.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Visokovodni razbremenilnik 4.494.401 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 4.494.401 0 0 0 0 0 0 0 0 1.109.729 1.109.729 2.219.457 1.137.472 1.137.472 0 0 2.274.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5. Spodnja struga 6.389.264 6.389.264 0 0 1.002.845 1.071.281 1.550.333 3.624.459 140.294 70.147 140.294 0 350.735 143.801 143.801 0 0 287.602 539.977 687.373 147.396 147.396 1.522.143 151.081 151.081 151.081 151.081 604.325

1 Zavarovanje brežin v območju podslapja 2.300.775 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 2.300.775 0 0 0 68.436 547.488 615.924 140.294 70.147 140.294 0 350.735 143.801 143.801 0 0 287.602 0 147.396 147.396 147.396 442.189 151.081 151.081 151.081 151.081 604.325

2 Poglobitev struge 4.088.489 MKO-PS MKO-PS 100% Vodna 4.088.489 0 0 1.002.845 1.002.845 1.002.845 3.008.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539.977 539.977 0 0 1.079.954 0 0 0 0 0

6. Vodne ureditve 2.015.629 0 2.015.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.427 340.552 386.169 115.921 1.225.070 0 0 0 0 0 388.772 401.787 0 0 790.560

6.1. Urejanje izlivnih odsekov pritokov 238.165 0 238.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.274 141.891 0 238.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Žlapovec 25.587 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 25.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.587 0 0 25.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Leskoški potok 66.681 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 66.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.681 0 66.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Potočnica 75.210 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 75.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.210 0 75.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Močnik in Struga (v primeru, da ureditev potokov predvidena v RC Vrbina ne 

bo izvedena)
70.687 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 70.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.687 0 0 70.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2. VV ureditve v zaledju 1.777.464 0 1.777.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.427 244.278 244.278 115.921 986.904 0 0 0 0 0 388.772 401.787 0 0 790.560

1 nasip - BR Šentlenart 787.933 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 787.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.070 0 0 0 254.070 0 0 0 0 0 266.932 266.932 0 0 533.864

2 nasip - BR Gornji Lenart 591.589 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 591.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.969 115.969 115.969 0 347.908 0 0 0 0 0 121.840 121.840 0 0 243.681

3 nasip - BR Brege 50.179 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 50.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.388 12.388 12.388 0 37.164 0 0 0 0 0 0 13.015 0 0 13.015

4 nasip - BR Mrtvice 133.988 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 133.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.663 44.663 44.663 133.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 nasip - BR Žadovinek 213.775 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 213.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.258 71.258 71.258 213.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 nasip - BR Krško (že izvedeno) 0 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 77.974.240 25.387.594 52.586.646 0 2.021.516 2.089.952 1.786.062 5.897.530 942.809 1.590.848 7.434.237 6.817.380 16.785.275 7.514.043 7.224.505 6.801.866 6.531.618 28.072.032 7.116.066 7.263.463 6.648.643 905.896 21.934.068 1.577.517 1.590.532 1.188.744 928.543 5.285.336

20172016

Tabela: 3 / BAZEN IN SPODNJA STRUGA, VODNE UREDITVE

2013 2014Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 2015
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MzIP - ELES MKO-VS HESS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

7. Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 5.826.945 4.877.542 811.981 137.422 0 0 0 0 0 0 175.890 1.768.937 1.399.238 3.344.066 1.238.747 1.235.167 1.535 808 2.476.256 946 2.838 2.838 0 6.623 0 0 0 0 0

7.1. Vpliv na 110 kV omrežje 4.877.542 4.877.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204.331 1.204.331 2.408.663 1.234.440 1.234.440 0 0 2.468.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 110 kV kabelski priključek HE na omrežje pri RTP Brežice 4.877.542 MKO-PS ELES d.o.o. 100% Državna 4.877.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204.331 1.204.331 2.408.663 1.234.440 1.234.440 0 0 2.468.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Priključek za lastno rabo HE 645.504 0 645.504 0 0 0 0 0 0 0 129.101 387.302 129.101 645.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 20 kV priključek na TP Jutranjka in priključek na DV 20 kV Brežice- Cerklje 645.504 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 645.504 0 0 0 0 0 0 0 129.101 387.302 129.101 645.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4. Vplivi na obstoječe 20 kV omrežje 230.740 0 93.318 137.422 0 0 0 0 0 0 27.484 135.541 55.168 218.194 4.308 0 808 808 5.923 946 2.838 2.838 0 6.623 0 0 0 0 0

1 Začasna prestavitev DV Brežice - Cerklje v območju obtočnega kanala 137.422 HESS HESS 100% Državna 0 0 137.422 0 0 0 0 0 0 27.484 82.453 27.484 137.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
SN_1 daljnovod čez reko Savo pri stadionu Matije Gubca - visokovodni zid 

(predvidena je odstranitev daljnovoda)
0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
SN_2 elektro omrežje v bližini vojaškega mostu med pokopališčem in reko 

Savo - lokalno nadvišanje čez obstoječi podzemni elektro vod
20.802 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 20.802 0 0 0 0 0 0 0 0 10.401 10.401 20.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
SN_3 izliv Leskovškega potoka v Savo - ureditev izlivnega odseka potoka nad 

obstoječim elektro vodom
1.615 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 808 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 SN_4 Krško - bodoče krožno križišče obvoznice na desnem bregu Save 0 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 SN_5 daljnovod v bližini PC Vrbina 15.759 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 15.759 0 0 0 0 0 0 0 0 15.759 0 15.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 SN_6 Podzemno elektro omrežje – pri PC Vrbina 4.539 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 4.539 0 0 0 0 0 0 0 0 4.539 0 4.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 SN_7 Podzemno elektro omrežje – deponija Kostak 2.269 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 2.269 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 SN_8 in SN_9 Območje visokovodnega razbremenilnika pri Racelandu 2.837 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 2.837 0 0 0 0 0 0 0 0 2.837 0 2.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SN_10 bližina nadomestnega habitata pri naselju Pesje 0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 SN_11 daljnovod južno od naselja Gornji Lenart - VVN pod daljnovodom 0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
SN_12 daljnovod v Šentlenartu nad strugo potoka Močnik - VVN pod 

daljnovodom
0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 SN_13 daljnovod v Šentlenartu na območju HPG - VVN pod daljnovodom 0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 SN_14 Podzemno elektro omrežje – naselje Gornji Lenart 4.728 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 4.728 0 0 0 0 0 0 0 0 2.364 2.364 4.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 SN_15 Podzemno elektro omrežje – naselje Šentlenart 4.728 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 4.728 0 0 0 0 0 0 0 0 2.364 2.364 4.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 SN_16  daljnovod v Krški vasi - potek VVN pod daljnovodom 3.311 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 3.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1.419 1.419 0 3.311 0 0 0 0 0

17
SN_17 daljnovod v Krški vasi - potek VVN pod daljnovodom - steber 

daljnovoda v trasi VVN
3.311 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 3.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1.419 1.419 0 3.311 0 0 0 0 0

18 SN_18 Podzemno elektro omrežje (načrtovano) – območje pri HE Brežice 5.673 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 5.673 0 0 0 0 0 0 0 0 2.837 2.837 5.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.673 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 5.673 0 0 0 0 0 0 0 0 2.837 2.837 5.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 SN_19 Podzemno elektro omrežje (načrtovano) – območje pri HE Brežice 1.891 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 1.891 0 0 0 0 0 0 0 0 946 946 1.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.891 MKO-PS MKO-VS 50% Državna 0 1.891 0 0 0 0 0 0 0 0 946 946 1.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 SN_20 Podzemno elektro omrežje (načrtovano) – območje pri HE Brežice 1.576 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 788 788 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 SN_21 Podzemno elektro omrežje – med HE Brežice in RTP Brežice 1.589 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 1.051 538 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 SN_22 Podzemno elektro omrežje – med HE Brežice in RTP Brežice 1.589 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 1.051 538 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 SN_23 Podzemno elektro omrežje – med HE Brežice in RTP Brežice 1.589 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 1.051 538 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 SN_24 Podzemno elektro omrežje – med HE Brežice in RTP Brežice 3.178 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 3.178 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051 1.051 2.101 1.077 0 0 0 1.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 SN_25 Podzemno elektro omrežje – med HE Brežice in RTP Brežice 4.767 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 4.767 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 1.615 0 0 0 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5. Vplivi na obstoječe NN omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ni evidentiranih vplivov 0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.6. Telefonsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ni evidentiranih vplivov 0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.7. TK omrežje 51.884 0 51.884 0 0 0 0 0 0 0 19.305 31.125 0 50.430 0 727 727 0 1.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
TK_1 prestavitev TK voda na razdalji 130m pri nadvišanje terena za umik 

divjadi v okolici Skopic
10.244 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 10.244 0 0 0 0 0 0 0 5.122 5.122 0 10.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
TK_2 prestavitev TK voda na razdalji 140m pri nadvišanje terena za umik 

divjadi v okolici Skopic
11.032 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 11.032 0 0 0 0 0 0 0 5.516 5.516 0 11.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
TK_3 prestavitev TK voda na razdalji 150m pri nadvišanje terena za umik 

divjadi v okolici Skopic
11.820 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 11.820 0 0 0 0 0 0 0 5.910 5.910 0 11.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
TK_4 ureditev cestnega omrežja - križišča nad obstoječim TK vodom v dolžini 

ca 70m
5.516 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 5.516 0 0 0 0 0 0 0 2.758 2.758 0 5.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
TK_5 zaščita TK voda nad načrtovanim priklopnim vodom 2x110kV v dolžini 

10m
485 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
TK_6 zaščita TK voda nad načrtovanim priklopnim vodom 2x110kV v dolžini 

10m
485 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
TK_7 zaščita TK voda nad načrtovanim priklopnim vodom 2x110kV v dolžini 

10m
485 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 242 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
TK_8 prestavitev TK voda na razdalji 120m v območju načrtovanega 

visokovodnega nasipa
9.456 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 9.456 0 0 0 0 0 0 0 0 9.456 0 9.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
TK_9 prestavitev TK voda na razdalji 120m v območju načrtovanega 

visokovodnega nasipa
1.576 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 0 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
TK_10 prestavitev TK voda na razdalji 10m zaradi načrtovanega drenažnega 

kanala v območju PC Vrbina
788 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.8. Optično omrežje 21.275 0 21.275 0 0 0 0 0 0 0 0 10.638 10.638 21.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 OP_1 Optika – mesto Krško 7.880 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 7.880 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940 3.940 7.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 OP_2 Optika – naselje Brege 788 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 394 394 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 OP_3 Optika – naselje Vrbina 3.152 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 OP_4 Optika – naselje Vrbina 3.152 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 OP_5 Optika – naselje Vrbina 3.152 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 OP_6 Optika – pri HE Brežice 3.152 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 5.826.945 4.877.542 811.981 137.422 0 0 0 0 0 0 175.890 1.768.937 1.399.238 3.344.066 1.238.747 1.235.167 1.535 808 2.476.256 946 2.838 2.838 0 6.623 0 0 0 0 0
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-PS MKO-VS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

8. Vplivi na komunalno infrastrukturo 550.157 0 550.157 0 0 0 0 0 0 0 254.593 20.865 275.458 21.387 5.028 25.068 112.834 164.317 55.191 55.191 0 0 110.381 0 0 0 0 0

8.1. Vplivi na vodooskrbne sisteme 57.258 0 57.258 0 0 0 0 0 0 0 38.343 0 38.343 0 2.702 8.107 8.107 18.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
VVN_v_1 vodovod v bližini vojaškega mostu med pokopališčem in reko Savo - 

lokalno nadvišanje čez obstoječi vodovod
13.238 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
13.238 0 0 0 0 0 0 0 13.238 0 13.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 VVN_v_2 vodovod pri jezovni zgradbi NEK - tangenca z drenažnim kanalom 1.576 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 1.576 0 0 0 0 0 0 0 1.576 0 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
VVN_v_3 vodovod v Krški vasi - visokovodni zid poteka nad obstoječim 

vodovodom
10.401 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
10.401 0 0 0 0 0 0 0 10.401 0 10.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 VVN_v_4 vodovod v Krški vasi - ureditev dostopa do vode 3.861 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 3.861 0 0 0 0 0 0 0 3.861 0 3.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 VVN_v_5 vodovod v Velikih Malencah - prepust s povratno zaklopko 2.601 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 2.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 1.115 1.115 2.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
VVN_v_6 vodovod v Velikih Malencah - VVN poteka nad obstoječim 

vodovodom
1.875 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
1.875 0 0 0 0 0 0 0 1.875 0 1.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 VVN_v_7 vodovod v Šentlenartu - VVN poteka nad obstoječim vodovodom 2.427 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna
0

2.427 0 0 0 0 0 0 0 2.427 0 2.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 VVN_v_8 Vodovod – naselje Gornji Lenart 4.964 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 4.964 0 0 0 0 0 0 0 4.964 0 4.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 VVN_v_9 Vodovod – pri Jutranjki v Brežicah 4.523 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 1.938 1.938 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.523 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna 0 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 1.938 1.938 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 VVN_v_10 Vodovod – pri Jutranjki v Brežicah 2.827 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 1.212 1.212 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.827 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna 0 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 1.212 1.212 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 VVN_v_11 Vodovod – naselje Trnje 1.615 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 692 692 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2. Vplivi na obstoječe kanalizacijsko omrežje 267.881 0 267.881 0 0 0 0 0 0 0 193.115 2.269 195.385 2.326 2.326 16.961 50.883 72.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
VVN_k_1 kanalizacijsko omrežje v bližini vojaškega mostu med 

pokopališčem in reko Savo - lokalno nadvišanje
60.674 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
60.674 0 0 0 0 0 0 0 60.674 0 60.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
VVN_k_2 izliv Leskovškega potoka v Savo - ureditev izlivnega odseka potoka 

nad kanalizacijo
2.758 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
2.758 0 0 0 0 0 0 0 2.758 0 2.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
VVN_k_3 in VVN_k_4 kanalizacijsko omrežje v bližini vojaškega mostu med 

pokopališčem in reko Savo - VVN čez kanalizacijo
32.819 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna

0
32.819 0 0 0 0 0 0 0 32.819 0 32.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.819 MKO-PS MKO-VS 50% Lokalna 0 32.819 0 0 0 0 0 0 0 32.819 0 32.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
VVN_k_5 in VVN_k_6 lokacija tangenc se nahaja med naseljem Spodnji Stari 

Grad in PC Vrbina
24.269 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
24.269 0 0 0 0 0 0 0 24.269 0 24.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 VVN_k_7 kanalizacijsko omrežje v naselju Gornji Lenart 8.825 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 8.825 0 0 0 0 0 0 0 8.825 0 8.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
VVN_k_8 in VVN_k_9 kanalizacijsko omrežje v bližini poslovnega objekta 

Jutranjka
28.682 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna

0
28.682 0 0 0 0 0 0 0 28.682 0 28.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Izliv_2 prestavitev končnega izpusta v dolžini ca 40m 32.307 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 32.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.077 24.230 32.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Izpust severno od Štadiona prestavitev končnega izpusta v dolžini ca 38m 30.691 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna
0

30.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.673 23.019 30.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Ustrezna ureditev izpustnega kanala in zaščita s kamnometom (6 komadov) 4.846 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna
0

4.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.212 3.635 4.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Ocena ureditev gnojnih jam (10 kosov) 9.191 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 9.191 0 0 0 0 0 0 0 2.269 2.269 4.539 2.326 2.326 0 0 4.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3. Vpliv na plinovodno omrežje 60.792 0 60.792 0 0 0 0 0 0 0 23.135 18.596 41.731 19.061 0 0 0 19.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
VVN_p_1 plinovod pri nogometnih igriščih na desni strani reke Save - VVN 

poteka nad plinovodom
1.513 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
1.513 0 0 0 0 0 0 0 1.513 0 1.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
VVN_p_2 plinovod pri nogometnih igriščih na desni strani reke Save - VVN 

poteka nad plinovodom
1.513 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
1.513 0 0 0 0 0 0 0 1.513 0 1.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
VVN_p_3 napajalni plinovod v naselju Žadovinek in sicer na bodoči lokaciji 

obvoznice v Krškem (visokovodni nasip in cesta).
0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
VVN_p_4 napajalni plinovod v naselju Žadovinek in sicer na bodoči lokaciji 

obvoznice v Krškem (visokovodni nasip in cesta).
0 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 VVN_p_5 plinovod v Krški vasi - VVN poteka nad plinovodom 1.513 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.513 0 0 0 0 0 0 0 1.513 0 1.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 TZ_p_6 napajalni plinovod gre preko reke Save v bližini naselja Žadovinek 23.836 MKO-PS MKO-VS 100% Državna
0

23.836 0 0 0 0 0 0 0 7.880 7.880 15.759 8.077 0 0 0 8.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 TZ_p_7 napajalni plinovod gre preko reke Save v bližini naselja Žadovinek 23.836 MKO-PS MKO-VS 100% Državna
0

23.836 0 0 0 0 0 0 0 7.880 7.880 15.759 8.077 0 0 0 8.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
DK_p_8 plinovod v bližini PC Vrbina, katerega se tangira s predvidenim 

drenažnim kanalom
4.767 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
4.767 0 0 0 0 0 0 0 1.576 1.576 3.152 1.615 0 0 0 1.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 C_PV_p_9 potek napajalnega plinovoda v Brežicah pri Jutranjki 1.907 MKO-PS MKO-VS 100% Državna 0 1.907 0 0 0 0 0 0 0 630 630 1.261 646 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
PV_p_10 potek napajalnega plinovoda v bližini krožnega križišča in Petrola 

na južnem predelu mesta Brežice
1.907 MKO-PS MKO-VS 100% Državna

0
1.907 0 0 0 0 0 0 0 630 630 1.261 646 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4. Vplivi na poslovno cono Vrbina 164.226 0 164.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.845 53.845 55.191 55.191 0 0 110.381 0 0 0 0 0

1 Prilagoditve infrastrukture in projektne dokumentacije 164.226 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 164.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.845 53.845 55.191 55.191 0 0 110.381 0 0 0 0 0

SKUPAJ 550.157 0 550.157 0 0 0 0 0 0 0 254.593 20.865 275.458 21.387 5.028 25.068 112.834 164.317 55.191 55.191 0 0 110.381 0 0 0 0 0

20172016

Tabela: 5 / VPLIVI NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

2013 2014 2015Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-PS MKO-VS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 6.809.726 0 6.809.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.614 449.448 942.148 942.148 2.370.359 1.561.551 1.386.470 1.166.874 209.069 4.323.964 0 38.468 38.468 38.468 115.404

9.1.
UREDITVE ZA REKREACIJO VZDOLŽ BAZENA                   (deželna meja, 

arheološka lokacija Zasavje)
52.983 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 52.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.492 26.492 0 0 52.983 0 0 0 0 0

9.2.
DOSTOPI DO VODE                                                              (za zajem 

požarne vode in vode za namakanje) 
38.015 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 38.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.008 19.008 0 0 38.015 0 0 0 0 0

9.3.  DOSTOPI DO VODE (rampe za čolne, za rekreacijo) 98.840 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 98.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.420 49.420 0 0 98.840 0 0 0 0 0

9.4.
UREDITEV VEČNAMENSKIH POTI (vzdolž nasipov skupaj z navezavami na 

obstoječe omrežje poti) 
284.151 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 284.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.161 70.161 140.322 71.915 71.915 0 0 143.830 0 0 0 0 0

9.5. UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV 836.276 0 836.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.069 209.069 209.069 209.069 836.276 0 0 0 0 0

1
UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV (NH3, NH4 in NH6)                        

in poti ob NH1, NH2 in NH4
196.699 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 196.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.175 49.175 49.175 49.175 196.699 0 0 0 0 0

2
UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV (NH1, NH2 in NH5)                         

v primeru, če koncedent izvede habitate
639.577 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 639.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.894 159.894 159.894 159.894 639.577 0 0 0 0 0

9.6.
ZASADITVE DREVNINE                                                        (ob Savi in 

pritokih, na območju nadomestnih  habitatov)
503.471 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 503.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.824 167.824 167.824 0 503.471 0 0 0 0 0

9.7. PREHOD ZA VODNE ORGANIZME 1.661.656 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 1.661.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412.834 412.834 412.834 1.238.501 423.155 0 0 0 423.155 0 0 0 0 0

9.8. POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE NARAVE 336.920 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 336.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.614 36.614 36.614 36.614 146.457 37.530 37.530 0 0 75.059 0 38.468 38.468 38.468 115.404

9.9.
ZASADITVE RASTLIN OB BAZENU IN NADOMESTNIH HABITATIH 

(plezalke, vrbovi potaknjenci in močvirske rastline)
91.396 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 91.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.233 45.698 30.465 0 91.396 0 0 0 0 0

9.10. SANACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 2.144.387 0 2.144.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.539 422.539 845.079 433.103 433.103 433.103 0 1.299.309 0 0 0 0 0

1 Obnova sadovnjakov, rekultivacija začasno zasedenih zemljišč 2.144.387 MKO-PS MKO-VS 100% Lokalna 0 2.144.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.539 422.539 845.079 433.103 433.103 433.103 0 1.299.309 0 0 0 0 0

9.11. ZATRAVITVE (ob nadomestnih habitatih, rekreacijskih območjih) 761.631 MKO-PS MKO-VS 100% Vodna 0 761.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.804 326.413 326.413 0 761.631 0 0 0 0 0

SKUPAJ 6.809.726 0 6.809.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.614 449.448 942.148 942.148 2.370.359 1.561.551 1.386.470 1.166.874 209.069 4.323.964 0 38.468 38.468 38.468 115.404

20172016

Tabela: 6 / VPLIVI NA NARAVNO, URBANO IN RURALNO KRAJINO

2013 2014 2015Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura HESS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

10. Vplivi na NEK 7.139.848 7.139.848 385.591 385.591 385.591 1.216 1.157.991 719.295 1.092.621 1.092.621 1.384.119 4.288.656 682.722 300.064 703.897 1.278 1.687.961 1.310 1.310 1.310 1.310 5.240 0 0 0 0 0

10.1. Pregrada NEK 2.872.194 0% 2.872.194 0 0 0 0 0 718.049 718.049 718.049 718.049 2.872.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Oprema jezu, dovodnega kanala in odvodnega kanala (jezu) 1.766.538 HESS HESS 100% Energetska 1.766.538 0 0 0 0 0 441.634 441.634 441.634 441.634 1.766.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hidravlični pogon, obnova pogona, novi cilindri                0 NEK NEK 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Obnova el. Instalacije in regulacijsko upravljalni sistem 327.795 HESS HESS 50% Energetska 327.795 0 0 0 0 0 81.949 81.949 81.949 81.949 327.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NEK NEK 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Dolvodna remontna zapornica za 1 preliv ter vbetonirani deli za 6 prelivov 596.335 HESS HESS 100% Energetska 596.335 0 0 0 0 0 149.084 149.084 149.084 149.084 596.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nadvišanje vmesnih stebrov pregrade na dolvodni strani (5 stebrov) 134.270 HESS HESS 100% Energetska 134.270 0 0 0 0 0 33.567 33.567 33.567 33.567 134.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Nadvišanje desnoobrežnega stebra pregrade v Savi 6.342 HESS HESS 100% Energetska 6.342 0 0 0 0 0 1.585 1.585 1.585 1.585 6.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Deponija dolvodnih zapornic na desnem bregu - gradbeni del 40.915 HESS HESS 100% Energetska 40.915 0 0 0 0 0 10.229 10.229 10.229 10.229 40.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.2. CW sistem 1.369.429 1.369.429 0 0 0 0 0 0 340.231 340.231 340.231 1.020.692 348.736 0 0 0 348.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Zapiranje CW črpališč hladilne vode (z dveh strani) - 2x dodatni stop-log 204.503 HESS HESS 100% Energetska 204.503 0 0 0 0 0 0 50.808 50.808 50.808 152.425 52.078 0 0 0 52.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Prigraditev sistema odtaljevanja rešetk na vtoku (de-icing) - dodatna črpalka 317.157 HESS HESS 100% Energetska 317.157 0 0 0 0 0 0 78.797 78.797 78.797 236.391 80.767 0 0 0 80.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Prigraditev sistema odtaljevanja rešetk na vtoku (de-icing) - gradbena dela 62.486 HESS HESS 100% Energetska 62.486 0 0 0 0 0 0 15.525 15.525 15.525 46.574 15.913 0 0 0 15.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Podesti znotraj CW črpališča 97.050 HESS HESS 100% Energetska 97.050 0 0 0 0 0 0 24.112 24.112 24.112 72.336 24.715 0 0 0 24.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Meritev pretoka na iztoku 190.294 HESS HESS 100% Energetska 190.294 0 0 0 0 0 0 47.278 47.278 47.278 141.834 48.460 0 0 0 48.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Prilagoditve hladilnih kanalov (kota zajezitve BR 153,00) 0 HESS HESS 100% Energetska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Rekonstrukcija de-icing cevovoda in pripadajočega podesta (dodatni cevovod) 241.040 HESS HESS 100% Energetska 241.040 0 0 0 0 0 0 59.886 59.886 59.886 179.657 61.383 0 0 0 61.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Desilting sistem v črpališču CW 58.040 HESS HESS 50% Energetska 58.040 0 0 0 0 0 0 14.420 14.420 14.420 43.259 14.780 0 0 0 14.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NEK NEK 50% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Vnos sprememb v dokumentacijo in strokovno mnenje za predvideno 

modifikacijo
198.858 HESS HESS 95% Energetska 198.858 0 0 0 0 0 0 49.406 49.406 49.406 148.217 50.641 0 0 0 50.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NEK NEK 5% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.3. ESW sistem 1.149.323 1.149.323 0 0 0 0 0 0 0 0 282.042 282.042 289.093 289.093 289.093 0 867.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 HM oprema: dodatni stoplogi, 6 kom. 38.840 HESS HESS 100% Energetska 38.840 0 0 0 0 0 0 0 0 9.531 9.531 9.770 9.770 9.770 0 29.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Rekonstrukcija ESW črpalk in pristopnih podestov 526.600 HESS HESS 100% Energetska 526.600 0 0 0 0 0 0 0 0 129.227 129.227 132.458 132.458 132.458 0 397.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Rekonstrukcija FP črpalk in pristopnih podestov 378.895 HESS HESS 100% Energetska 378.895 0 0 0 0 0 0 0 0 92.980 92.980 95.305 95.305 95.305 0 285.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Prigraditev desilting sistema (muljne črpalke) 89.393 HESS HESS 50% Energetska 89.393 0 0 0 0 0 0 0 0 21.937 21.937 22.485 22.485 22.485 0 67.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NEK NEK 50% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Rekonstrukcija de-icing sistema (kratka zveza) 25.688 HESS HESS 100% Energetska 25.688 0 0 0 0 0 0 0 0 6.304 6.304 6.461 6.461 6.461 0 19.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Rekonstrukcija de-icing sistema (gradbeni del) 25.688 HESS HESS 100% Energetska 25.688 0 0 0 0 0 0 0 0 6.304 6.304 6.461 6.461 6.461 0 19.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Dokumentacija za desilting in de-icing 51.376 HESS HESS 100% Energetska 51.376 0 0 0 0 0 0 0 0 12.608 12.608 12.923 12.923 12.923 0 38.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Dodatna vodila za izvedbo meritev po PMM-4.400 12.844 HESS HESS 100% Energetska 12.844 0 0 0 0 0 0 0 0 3.152 3.152 3.231 3.231 3.231 0 9.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.4. Ostali objekti NEK 191.943 191.943 1.216 1.216 1.216 1.216 4.866 1.247 34.342 34.342 43.797 113.727 44.892 10.970 10.970 1.278 68.110 1.310 1.310 1.310 1.310 5.240 0 0 0 0 0

1 Črpališče meteorne vode - usposobitev za kontinuirano obratovanje (ocena) 25.373 HESS HESS 100% Energetska 25.373 0 0 0 0 0 0 6.304 6.304 6.304 18.911 6.461 0 0 0 6.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Čistilna naprava - prilagoditev iztočnega dela 38.532 HESS HESS 100% Energetska 38.532 0 0 0 0 0 0 0 0 9.456 9.456 9.692 9.692 9.692 0 29.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Vodnjak tehnološke vode - desni breg (ocena) 31.716 HESS HESS 50% Energetska 31.716 0 0 0 0 0 0 7.880 7.880 7.880 23.639 8.077 0 0 0 8.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 NEK NEK 50% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Meritev podtalnice - kontinuirna, nadomestilo NE 0277 6.201 HESS HESS 100% Energetska 6.201 373 373 373 373 1.493 383 383 383 383 1.531 392 392 392 392 1.569 402 402 402 402 1.608 0 0 0 0 0

5 Meritev podtalnice - tedenska, nadomestilo NE 1177, NE 0777, NE 1277 14.005 HESS HESS 100% Energetska 14.005 843 843 843 843 3.373 864 864 864 864 3.457 886 886 886 886 3.543 908 908 908 908 3.632 0 0 0 0 0

6 Vodnjaki za zniževanje podtalnice na območju NEK (predvidoma 6 kom) 76.118 HESS HESS 100% Energetska 76.118 0 0 0 0 0 0 18.911 18.911 18.911 56.734 19.384 0 0 0 19.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.5. Dokumentacija (CDP, DMP, revizije USAR, …) - če ni zajeto drugje 1.556.959 1.556.959 384.375 384.375 384.375 0 1.153.125 0 0 0 0 0 0 0 403.834 0 403.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Vmesna modifikacija USAR (ocena 1 in 2) 622.784 HESS HESS 100% Energetska 622.784 153.750 153.750 153.750 0 461.250 0 0 0 0 0 0 0 161.534 0 161.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Končna modifikacija USAR (ocena 1 in 2) 747.340 HESS HESS 100% Energetska 747.340 184.500 184.500 184.500 0 553.500 0 0 0 0 0 0 0 193.840 0 193.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Modifikacija obratovalnih pravilnikov za HE na sp. Savi za primere 

obratovanja v kritičnih hidrometeoroloških pogojih (vplivi rečne termike) - 

ocena 1 in 2

186.835 HESS HESS 100% Energetska 186.835 46.125 46.125 46.125 0 138.375 0 0 0 0 0 0 0 48.460 0 48.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 7.139.848 7.139.848 385.591 385.591 385.591 1.216 1.157.991 719.295 1.092.621 1.092.621 1.384.119 4.288.656 682.722 300.064 703.897 1.278 1.687.961 1.310 1.310 1.310 1.310 5.240 0 0 0 0 0

20172016

Tabela: 7 / VPLIVI NA NEK
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Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-VS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

11. Protipoplavna zaščita 9.759.008 6.031.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182.641 1.182.641 1.212.207 1.212.207 1.212.207 1.212.207 4.848.829 1.242.512 1.242.512 1.242.512 0 3.727.537

1 Zavarovanje območja Krška vas in Velikih Malenc 7.457.145 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 7.457.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903.691 903.691 926.283 926.283 926.283 926.283 3.705.133 949.440 949.440 949.440 0 2.848.321

2 Ureditev Močnika skozi Zgornjo Pohanco 954.458 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 954.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.666 115.666 118.557 118.557 118.557 118.557 474.229 121.521 121.521 121.521 0 364.564

3 Ureditev Žlapovca skozi Krško 354.705 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 354.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.985 42.985 44.059 44.059 44.059 44.059 176.237 45.161 45.161 45.161 0 135.483

4 Ureditev Potočnice v Stari vasi pri Krškem 992.700 MKO-VS MKO-VS 100% Vodna 992.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.300 120.300 123.307 123.307 123.307 123.307 493.230 126.390 126.390 126.390 0 379.170

SKUPAJ 9.759.008 9.759.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182.641 1.182.641 1.212.207 1.212.207 1.212.207 1.212.207 4.848.829 1.242.512 1.242.512 1.242.512 0 3.727.537

20172016

Tabela: 8 / PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Brežice 2013 2014 2015

 
 
 
 
 
 

Tekoče cene Cene z DDV Cene v EUR

Ocena 
Financer 

ZPKEPS-1
Vir financiranja Indeks Infrastruktura MKO-VS I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. skupaj

12. Trajna in začasna zasedba zemljišč 17.479.922 17.479.922 892.920 0 0 869.332 1.762.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948.556 219.070 961.577 3.129.203 4.914.006 3.837.230 3.837.230 0 12.588.467

1
Trajna zasedba zemljišč v zasebni lasti 1.596.071 m2                             

(odkup po 8,5 Euro/m2)
15.126.571 MKO-VS MKO-VS 100% Državna 15.126.571 772.543 0 0 772.543 1.545.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.663.888 0 831.944 2.495.832 4.263.713 3.410.970 3.410.970 0 11.085.654

2
Trajna zasedba zemljišč v državni lasti 3.565.695 m2           (nadomestila za 

škodo po 0,3 Euro/m2)
1.191.070 MKO-VS MKO-VS 100% Državna 1.191.070 60.914 0 0 60.914 121.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.195 65.598 65.598 262.391 268.950 268.950 268.950 0 806.851

3
Začasna zasedba zemljišč v zasebni lasti 298.352 m2                         

(odškodnina 3,5 Euro/m2) 
1.162.281 MKO-VS MKO-VS 100% Državna 1.162.281 59.463 0 0 35.875 95.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.473 153.473 64.035 370.981 381.343 157.309 157.309 0 695.962

4
Začasna zasedba zemljišč v državni lasti 222.138 m2                          

(nadomestila za škodo po 0 Euro/m2) 
0 MKO-VS MKO-VS 100% Državna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 17.479.922 17.479.922 892.920 0 0 869.332 1.762.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948.556 219.070 961.577 3.129.203 4.914.006 3.837.230 3.837.230 0 12.588.467

20172016

Tabela: 9 / STROŠKI ODKUPA IN ODŠKODNIN (ZEMLJIŠČA)
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2.4. Ocena vrednosti investicije – zbirni pregled  
 
V nadaljevanju so prikazane finančne tabele, katere prikazujejo zbirne investicijske vrednosti, prikazane v tekočih cenah, 
ocenjeno na 1.1.2012 ter v predvidenem terminu financiranja 2013 – 2017.  
 
 
Tabela št. 2 :  
Zbirna investicijska tabela prikazuje oceno investicijske vrednosti za vir financiranja koncedenta po koncesijski pogodbi na 
način definiranja virov financiranja, kateri je predviden v zakonski podlagi zakona : Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS/ ,Ur.l. RS, št. 61/2000, Ur.l. RS, št. 42/2002, 121/2003, 20/2004-UPB1, 
91/2007, 87/2011-ZPKEPS-1, 11. člen, Citirano :  
 (sredstva in izvedba ter povračilo stroškov in škode na vplivnem območju koncesije) 

(1) Sredstva za izvedbo ureditev objektov vodne infrastrukture, vključno z nakupom vseh zemljišč, potrebnih za 

za gradnjo objektov iz 2. člena tega zakona, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi 

gradnje objektov vodne infrastrukture, se zagotavljajo iz sredstev Sklada za vode v skladu z zakonom, ki ureja 

vode.  

(2) Sredstva za izvedbo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju HE Brežice in 

Mokrice, to sta oba akumulacijska bazena v celoti s spremljajočimi in pomožnimi objekti, z nadomestnimi 

habitati ter sanacijami vpliva dviga podtalnice, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno 

zaradi gradnje objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju vključno z daljnovodi, se 

zagotavljajo iz proračunskega Sklada za podnebne spremembe, ustanovljenega v skladu z zakonom, ki ureja 

varstvo okolja.  

(3) Sredstva proračunskega Sklada za podnebne spremembe se za namene iz prejšnjega odstavka dodelijo pod 

naslednjimi pogoji:  

– sredstva se dodelijo v obdobju 2013-2017 za vsako proračunsko leto posebej,  

– v nobenem proračunskem letu dodeljena sredstva ne presegajo 50 % prilivov prodaje emisijskih pravic v 

okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z 

določbami Direktive 2009/29/ES državnemu proračunu Slovenije.  

(4) Višina dodeljenih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako proračunsko leto določi na podlagi programa 

izvedbe za izvedbo infrastrukturnih ureditev iz prvega odstavka tega člena, in načrta prilivov Sklada za 

podnebne spremembe od prodaje emisijskih pravic za to proračunsko leto.  

(5) Sredstva za izvedbo posegov v Nuklearni elektrarni Krško, ki so posledica izgradnje HE Brežice, zagotovi 

koncesionar. 

 

Tako so načrtovani viri financiranja za sestavo finančne konstrukcije omejeni na :  
1. MKO-PS : Podnebni sklad : Finančni priliv od prodaje emisijskih pravic v okviru sistema za trgovanje s 

pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z določbami Direktive 2009/29/ES 
državnemu proračunu Slovenije, skladno z ZPKEPS-1, 11. člen, 3. odstavek, 2. alineja, v višini proračunskega 
leta dodeljena sredstva ne presegajo 50 % prilivov, letno v obdobju 2013-2017. Tokom priprave dokumenta je 
ugotovljeno, da prikazana sredstva za financiranje ureditev močno presegajo pričakovan priliv. Tako je finančna 
konstrukcija le prikazana in je obravnavana kot realno neizvedljiva. 

2. MKO-VS : Vodni sklad : Za akumulacijski bazen HE Brežice se predvidijo nerazporejena sredstva koncedenta , 
katera so načrtovana za gradnjo ureditev na spodnji Savi v predvideni višini 23.000.000 EUR. Pri ter je prvotno 
potrebno dokončati že pričete gradnje ureditev na spodnji Savi ter upoštevati pripadajoče že angažirane 
odhodke in fiksne stroške. Razlika letnih sredstev se zagotovi za financiranje izgradnje ureditev na 
akumulacijskem bazenu HE Brežice. 

 

 
Tabela št. 3 :  
Tokom priprave dokumenta je ugotovljeno, da predvideni viri financiranja po ZPKEPS-1, prikazani v tabeli št. 2, ne bodo 
omogočili doseganja ciljev izgradnje vseh ureditev v predvidenem terminskem planu izgradnje. Zato je s strani koncedenta 
podan predlog, da se viri financiranja ureditev na akumulacijskem bazenu HE Brežice spremenijo v obsegu pričakovanih 
finančnih prilivov in realnih finančnih zmožnosti financiranja,kar je prikazano v tabeli št. 3.  
 
V tabeli št. 3 je prikazan obseg ureditev, katere so financirane s strani koncedenta na način, kateri omogoča izgradnjo 
ureditev v obdobju 2013 – 2017. Viri financiranja so načrtovani skladno z ZPKEPS-1, 17. člen, 2. odstavek, citirano :  
 

(2) Če od uveljavitve tega zakona pa do 31. 12. 2013 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje 

infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena tega zakona pri izgradnji HE na spodnji Savi, ki se bodo v skladu z 
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določbami tega zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, se morebitna manjkajoča sredstva 

zagotovijo iz Sklada za vode ali iz drugih proračunskih virov. 

 
Tako so načrtovani viri financiranja za sestavo finančne konstrukcije na :  

1. MKO-PS : Podnebni sklad : Pričakovan finančni priliv od prodaje emisijskih pravic v okviru sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z določbami Direktive 2009/29/ES 
državnemu proračunu Slovenije, skladno z ZPKEPS-1, 11. člen, 3. odstavek, 2. alineja, v višini proračunskega 
leta tako, da dodeljena sredstva ne presegajo 50 % prilivov, katera so ocenjena za financiranje izgradnje 
akumulacijskega bazena HE Brežice na cca. 5.000.000 EUR letno v obdobju 2013-2017. 

2. MKO-VS : Vodni sklad : Za akumulacijski bazen HE Brežice se predvidita dva načina financiranja iz MKO-VS : 
Vodni sklad, postavka proračuna RS št. 3017 :  

a. Iz koriščenja nerazporejenih sredstev koncedenta , katera so načrtovana za gradnjo ureditev na spodnji 
Savi v predvideni letni višini cca. 23.000.000 EUR. Pri ter je prvotno potrebno dokončati že pričete 
gradnje ureditev na spodnji Savi ter upoštevati pripadajoče že angažirane odhodke in fiksne stroške. 
Razlika letnih sredstev se zagotovi za financiranje izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE 
Brežice. 

b. Iz najema novih kreditnih sredstev s poroštvom RS, katere bodo zagotovile potrebno razliko virov 
financiranja. Anuitetni prikaz odplačevanja najetih kreditnih sredstev bo podan v dokumentu:  
»Investicijski program za akumulacijski bazen HE Brežice«. Odplačevanje kreditov bo izvedeno s 
finančnega vira MKO-VS : Vodni sklad, postavka proračuna RS št. 3017. 

 
Ugotovljeno je, da je na prikazani način v tabeli št. 3 finančna konstrukcija izgradnje ureditev izvedljiva.  
 
 
Tabela št. 4 :  
V tabeli št. 3, so prikazani obsegi izgradnje ureditev za finančni vir koncedenta MKO. Tabela št. 4 detajlno prikazuje finančne 
MKO-PS : Podnebni sklad in MKO-VS : Vodni sklad s prikazom potrebnih virov za zagotavljanje izgradnje ureditev v obdobju 
2013 – 2017. 
 
 
Tabela št. 5 :  
Skladno s prikazom finančnih obvez koncedenta financiranja izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE Brežice v 
tabeli št. 3, so v tabeli št. 5 dodane tudi druge ureditve preostalih financerjev. V tabeli št. 5 prikazuje financiranje vseh 
ureditev in pripadajočih virov financiranja, katere so je potrebno zagotoviti za izgradnjo vseh ureditev na akumulacijskem 
bazenu HE Brežice.  
 
Tako so načrtovani viri financiranja :  

1. MKO-PS : Podnebni sklad : Pričakovan finančni priliv od prodaje emisijskih pravic v okviru sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z določbami Direktive 2009/29/ES 
državnemu proračunu Slovenije, skladno z ZPKEPS-1, 11. člen, 3. odstavek, 2. alineja, v višini proračunskega 
leta tako, da dodeljena sredstva ne presegajo 50 % prilivov, katera so ocenjena za financiranje izgradnje 
akumulacijskega bazena HE Brežice na cca. 5.000.000 EUR letno v obdobju 2013-2017. 

2. MKO-VS : Vodni sklad : Za akumulacijski bazen HE Brežice se predvidita dva načina financiranja iz MKO-VS : 
Vodni sklad, postavka proračuna RS št. 3017 :  

a. Iz koriščenja nerazporejenih sredstev koncedenta, katera so načrtovana za gradnjo ureditev na spodnji 
Savi v predvideni letni višini cca. 23.000.000 EUR. Pri ter je prvotno potrebno dokončati že pričete 
gradnje ureditev na spodnji Savi ter upoštevati pripadajoče že angažirane odhodke in fiksne stroške. 
Razlika letnih sredstev se zagotovi za financiranje izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE 
Brežice. 

b. Iz najema novih kreditnih sredstev s poroštvom RS, katere bodo zagotovile potrebno razliko virov 
financiranja. Anuitetni prikaz odplačevanja najetih kreditnih sredstev bo podan v dokumentu:  
»Investicijski program za akumulacijski bazen HE Brežice«. Odplačevanje kreditov bo izvedeno s 
finančnega vira MKO-VS : Vodni sklad, postavka proračuna RS št. 3017. 

3. ELES d.o.o. (MzIP): Skladno z sporazumom MKO –– MzIP – ELES d.o.o. se prevzame obveza financiranja 
ureditve izgradnje 110 kV daljnovoda ELES d.o.o. (MzIP), vključno s nepredvidenimi deli in pripadajočimi 
ustanovnimi vlaganji. 

4. HESS d.o.o. sredstva koncesionarja. 
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Tabela št. 2 : Zbirni prikaz za vir financiranja koncedenta MKO-VS : Vodni sklad in MKO-PS : Podnebni sklad, prikazano v  
tekočih cenah z DDV s prikazom finančne konstrukcije po zakonskih določilih ZPKEPS-1, 11. člen:  
 

SKUPAJ Eur Eur Eur Eur Eur

I. IZGRADNJA

1. Vplivi na bivalne in druge objekte                 2.379.560     389.203 819 659.671 419.129 910.738

MKO-PS                 1.005.320     0 819 523.369 0 481.131

MKO-VS                 1.374.241     389.203 0 136.302 419.129 429.607

2. Vplivi na železniško omrežje                               -     0 0 0 0 0

MKO-PS                               -     0 0 0 0 0

3. Vplivi na cestno omrežje                 4.525.290     0 0 2.962.415 1.562.874 0

MKO-PS                 4.525.290     0 0 2.962.415 1.562.874 0

4. Vplivi na plovne poti                    927.203     0 0 0 927.203 0

MKO-PS                    927.203     0 0 0 927.203 0

5. Bazen in spodnja struga               75.958.611     5.897.530 16.785.275 26.846.962 21.934.068 4.494.777

MKO-PS               75.958.611     5.897.530 16.785.275 26.846.962 21.934.068 4.494.777

6. Vodne ureditve                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

MKO-VS                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

7. Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez                 5.689.523     0 3.206.644 2.476.256 6.623 0

MKO-PS                 5.689.523     0 3.206.644 2.476.256 6.623 0

8. Vplivi na komunalno infrastrukturo                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

MKO-PS                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

MKO-PS                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

11. Protipoplavna zaščita                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

MKO-VS                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

12. Trajna in začasna zasedba zemljišč               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

MKO-VS               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

I. SKUPAJ             126.094.628     8.048.984 20.268.196 37.887.691 37.262.274 22.627.482

MKO-PS               95.465.829     5.897.530 20.268.196 35.343.678 28.865.113 5.091.312

MKO-VS               30.628.799     2.151.454 0 2.544.013 8.397.161 17.536.171

II. USTANOVNA VLAGANJA

1. Projektiranje                 9.457.097     603.674 1.520.115 2.841.577 2.794.671 1.697.061

MKO-PS                 7.159.937     442.315 1.520.115 2.650.776 2.164.883 381.848

MKO-VS                 2.297.160     161.359 0 190.801 629.787 1.315.213

2. Strokovni nadzor in Zunanja kontrola                 1.891.419     120.735 304.023 568.315 558.934 339.412

MKO-PS                 1.431.987     88.463 304.023 530.155 432.977 76.370

MKO-VS                    459.432     32.272 0 38.160 125.957 263.043

3. Geomehanika in Geodezija                 2.521.893     160.980 405.364 757.754 745.245 452.550

MKO-PS                 1.909.317     117.951 405.364 706.874 577.302 101.826

MKO-VS                    612.576     43.029 0 50.880 167.943 350.723

4. Arheologija                 1.260.946     80.490 202.682 378.877 372.623 226.275

MKO-PS                    954.658     58.975 202.682 353.437 288.651 50.913

MKO-VS                    306.288     21.515 0 25.440 83.972 175.362

II. SKUPAJ               15.131.355     965.878 2.432.184 4.546.523 4.471.473 2.715.298

MKO-PS               11.455.899     707.704 2.432.184 4.241.241 3.463.814 610.957

MKO-VS                 3.675.456     258.175 0 305.282 1.007.659 2.104.340

III. NEPREDVIDENA SREDSTVA

III. SKUPAJ               10.899.051     725.167 1.013.410 2.275.986 3.122.688 3.761.800

MKO-PS                 4.773.291     294.877 1.013.410 1.767.184 1.443.256 254.566

MKO-VS                 6.125.760     430.291 0 508.803 1.679.432 3.507.234

SKUPAJ INVESTICIJA  (I. + II. + III.)

MKO-PS             111.695.020     6.900.110 23.713.790 41.352.103 33.772.182 5.956.834

MKO-VS               40.430.015     2.839.920 0 3.358.097 11.084.253 23.147.745

SKUPAJ             152.125.035     9.740.030 23.713.790 44.710.200 44.856.435 29.104.580

20172014 2015 2016
Akumulacijski bazen HE Brežice                                                                                     

tekoče cene na 01/2012, vrednosti z DDV
2013
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Tabela št. 3 : Zbirni prikaz za vir financiranja koncedenta MKO-VS : Vodni sklad in MKO-PS : Podnebni sklad, prikazano v  
tekočih cenah z DDV s prikazom finančne konstrukcije po zakonskih določilih ZPKEPS-1, 17. člen, 2. odstavek:  
 

SKUPAJ Eur Eur Eur Eur Eur

I. IZGRADNJA

1. Vplivi na bivalne in druge objekte                 2.379.560     389.203 819 659.671 419.129 910.738

MKO-VS                 2.379.560     389.203 819 659.671 419.129 910.738

2. Vplivi na železniško omrežje                               -     0 0 0 0 0

MKO-PS                               -     0 0 0 0 0

3. Vplivi na cestno omrežje                 4.525.290     0 0 2.962.415 1.562.874 0

MKO-VS                 4.525.290     0 0 2.962.415 1.562.874 0

4. Vplivi na plovne poti                    927.203     0 0 0 927.203 0

MKO-VS                    927.203     0 0 0 927.203 0

5. Bazen in spodnja struga               75.958.611     5.897.530 16.785.275 26.846.962 21.934.068 4.494.777

MKO-PS               21.920.960     4.331.647 4.248.186 4.290.208 4.556.142 4.494.777

MKO-VS               54.037.651     1.565.883 12.537.089 22.556.754 17.377.926 0

6. Vodne ureditve                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

MKO-VS                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

7. Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez                    811.981     0 797.981 7.377 6.623 0

MKO-VS                    811.981     0 797.981 7.377 6.623 0

8. Vplivi na komunalno infrastrukturo                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

MKO-VS                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

MKO-VS                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

11. Protipoplavna zaščita                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

MKO-VS                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

12. Trajna in začasna zasedba zemljišč               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

MKO-VS               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

I. SKUPAJ             121.217.086     8.048.984 17.859.534 35.418.812 37.262.274 22.627.482

MKO-PS               21.920.960     4.331.647 4.248.186 4.290.208 4.556.142 4.494.777

MKO-VS               99.296.126     3.717.338 13.611.347 31.128.603 32.706.132 18.132.706

II. USTANOVNA VLAGANJA

1. Projektiranje                 9.091.281     603.674 1.339.465 2.656.411 2.794.671 1.697.061

MKO-PS                 1.644.072     324.874 318.614 321.766 341.711 337.108

MKO-VS                 7.447.209     278.800 1.020.851 2.334.645 2.452.960 1.359.953

2. Strokovni nadzor in Zunanja kontrola                 1.818.256     120.735 267.893 531.282 558.934 339.412

MKO-PS                    328.814     64.975 63.723 64.353 68.342 67.422

MKO-VS                 1.489.442     55.760 204.170 466.929 490.592 271.991

3. Geomehanika in Geodezija                 2.424.342     160.980 357.191 708.376 745.245 452.550

MKO-PS                    438.419     86.633 84.964 85.804 91.123 89.896

MKO-VS                 1.985.923     74.347 272.227 622.572 654.123 362.654

4. Arheologija                 1.212.171     80.490 178.595 354.188 372.623 226.275

MKO-PS                    219.210     43.316 42.482 42.902 45.561 44.948

MKO-VS                    992.961     37.173 136.113 311.286 327.061 181.327

II. SKUPAJ               14.546.050     965.878 2.143.144 4.250.257 4.471.473 2.715.298

MKO-PS                 2.630.515     519.798 509.782 514.825 546.737 539.373

MKO-VS               11.915.535     446.081 1.633.362 3.735.432 3.924.736 2.175.925

III. NEPREDVIDENA SREDSTVA

III. SKUPAJ               20.955.273     960.050 2.934.679 6.440.231 6.769.034 3.851.280

MKO-PS                 1.096.048     216.582 212.409 214.510 227.807 224.739

MKO-VS               19.859.225     743.468 2.722.269 6.225.721 6.541.226 3.626.541

SKUPAJ INVESTICIJA  (I. + II. + III.)

MKO-PS               25.647.523     5.068.027 4.970.378 5.019.544 5.330.686 5.258.889

MKO-VS             131.070.886     4.906.886 17.966.978 41.089.756 43.172.094 23.935.172

SKUPAJ             156.718.409     9.974.912 22.937.356 46.109.300 48.502.780 29.194.060

Akumulacijski bazen HE Brežice                                                                         tekoče 

cene na 01/2012, vrednosti z DDV
20172013 2014 2015 2016
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Tabela št. 4 : Zbirni prikaz financiranja za vir financiranja koncedenta MKO, prikazano v tekočih cenah z DDV s prikazom  
finančne konstrukcije po zakonskih določilih ZPKEPS-1, 17. člen, 2. odstavek :  

 
 

SKUPAJ Eur Eur Eur Eur Eur

SKUPAJ INVESTICIJA  (I. + II. + III.)

MKO-PS               25.647.523     5.068.027 4.970.378 5.019.544 5.330.686 5.258.889

MKO-VS : Tekoča sredstva               54.331.187     4.349.285 3.674.005 5.041.032 20.051.599 21.215.266

 MKO : Kreditna sredstva EIB                                                                  

Poplačilo najema kreditnih sredstev iz                                            

MKO-PS : Podnebni sklad, po potrebi                      

MKO-VS : Vodni sklad  

              76.739.699     557.601 14.292.973 36.048.724 23.120.495 2.719.906

SKUPAJ MKO-VS             131.070.886     4.906.886 17.966.978 41.089.756 43.172.094 23.935.172

SKUPAJ             156.718.409     9.974.912 22.937.356 46.109.300 48.502.780 29.194.060

Akumulacijski bazen HE Brežice                                                                         tekoče 

cene na 01/2012, vrednosti z DDV
2013 2014 2015 2016 2017

 
 
 
 

 Najetje kreditnih sredstev  : Najem kreditnih sredstev bo obravnavan v dokumentu : »Investicijski program za HE Brežice«. 
Pri tem do definiran natančen termin najema kreditnih sredstev, anuiteta in moratorij odplačila ter posledično tudi 
stroški pridobitve kreditnih sredstev. 

 Stroški pridobitve kreditnih sredstev so upoštevani v celotnem prikazu investicijske ocene, ter so upoštevani v tabeli št. 3 
in tabeli št. 5, pod točko III. Nepredvidena sredstva. Prikazani stroški so ocenjeni. 
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Tabela št. 5 : Zbirni prikaz financiranja vseh ureditev na HE Brežice :  

SKUPAJ Eur Eur Eur Eur Eur

I. IZGRADNJA

1. Vplivi na bivalne in druge objekte                 2.999.685     799.203 210.944 659.671 419.129 910.738

MKO-PS                               -     0 0 0 0 0

MKO-VS                 2.379.560     389.203 819 659.671 419.129 910.738

HESS                    620.125     410.000 210.125 0 0 0

2. Vplivi na železniško omrežje                               -     0 0 0 0 0

MKO-PS                               -     0 0 0 0 0

3. Vplivi na cestno omrežje                 5.767.567     0 0 4.204.693 1.562.874 0

MKO-VS                 4.525.290     0 0 2.962.415 1.562.874 0

HESS                 1.242.277     0 0 1.242.277 0 0

4. Vplivi na plovne poti                    927.203     0 0 0 927.203 0

MKO-VS                    927.203     0 0 0 927.203 0

5. Bazen in spodnja struga               75.958.611     5.897.530 16.785.275 26.846.962 21.934.068 4.494.777

MKO-PS               21.920.960     4.331.647 4.248.186 4.290.208 4.556.142 4.494.777

MKO-VS               54.037.651     1.565.883 12.537.089 22.556.754 17.377.926 0

6. Vodne ureditve                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

MKO-VS                 2.015.629     0 0 1.225.070 0 790.560

7. Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez                 5.826.945     0 3.344.066 2.476.256 6.623 0

MKO-VS                    811.981     0 797.981 7.377 6.623 0

HESS                    137.422     0 137.422 0 0 0

ELES d.o.o. (MzIP)                 4.877.542     0 2.408.663 2.468.879 0 0

8. Vplivi na komunalno infrastrukturo                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

MKO-VS                    550.157     0 275.458 164.317 110.381 0

9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

MKO-VS                 6.809.726     0 0 2.370.359 4.323.964 115.404

10. Vplivi na NEK                 7.139.848     1.157.991 4.288.656 1.687.961 5.240 0

HESS                 7.139.848     1.157.991 4.288.656 1.687.961 5.240 0

11. Protipoplavna zaščita                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

MKO-VS                 9.759.008     0 0 1.182.641 4.848.829 3.727.537

12. Trajna in začasna zasedba zemljišč               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

MKO-VS               17.479.922     1.762.252 0 0 3.129.203 12.588.467

I. SKUPAJ             135.234.300     9.616.975 24.904.399 40.817.929 37.267.514 22.627.482

MKO-PS               21.920.960     4.331.647 4.248.186 4.290.208 4.556.142 4.494.777

MKO-VS               99.296.126     3.717.338 13.611.347 31.128.603 32.706.132 18.132.706

HESS                 9.139.672     1.567.991 4.636.203 2.930.238 5.240 0

ELES d.o.o. (MzIP)                 4.877.542     0 2.408.663 2.468.879 0 0

II. USTANOVNA VLAGANJA

1. Projektiranje               10.142.573     721.273 1.867.830 3.061.345 2.795.064 1.697.061

MKO-PS                 1.644.072     324.874 318.614 321.766 341.711 337.108

MKO-VS                 7.447.209     278.800 1.020.851 2.334.645 2.452.960 1.359.953

HESS                    685.475     117.599 347.715 219.768 393 0

ELES d.o.o. (MzIP)                    365.816     0 180.650 185.166 0 0

2. Strokovni nadzor in Zunanja kontrola                 2.028.515     144.255 373.566 612.269 559.013 339.412

MKO-PS                    328.814     64.975 63.723 64.353 68.342 67.422

MKO-VS                 1.489.442     55.760 204.170 466.929 490.592 271.991

HESS                    137.095     23.520 69.543 43.954 79 0

ELES d.o.o. (MzIP)                      73.163     0 36.130 37.033 0 0

3. Geomehanika in Geodezija                 2.704.686     192.340 498.088 816.359 745.350 452.550

MKO-PS                    438.419     86.633 84.964 85.804 91.123 89.896

MKO-VS                 1.985.923     74.347 272.227 622.572 654.123 362.654

HESS                    182.793     31.360 92.724 58.605 105 0

ELES d.o.o. (MzIP)                      97.551     0 48.173 49.378 0 0

4. Arheologija                 1.352.343     96.170 249.044 408.179 372.675 226.275

MKO-PS                    219.210     43.316 42.482 42.902 45.561 44.948

MKO-VS                    992.961     37.173 136.113 311.286 327.061 181.327

HESS                      91.397     15.680 46.362 29.302 52 0

ELES d.o.o. (MzIP)                      48.775     0 24.087 24.689 0 0

II. SKUPAJ               16.228.116     1.154.037 2.988.528 4.898.152 4.472.102 2.715.298

MKO-PS                 2.630.515     519.798 509.782 514.825 546.737 539.373

MKO-VS               11.915.535     446.081 1.633.362 3.735.432 3.924.736 2.175.925

HESS                 1.096.761     188.159 556.344 351.629 629 0

ELES d.o.o. (MzIP)                    585.305     0 289.040 296.266 0 0

III. NEPREDVIDENA SREDSTVA

III. SKUPAJ               21.656.134     1.038.449 3.286.922 6.710.187 6.769.296 3.851.280

MKO-PS (5%)                 1.096.048     216.582 212.409 214.510 227.807 224.739

MKO-VS (20%)               19.859.225     743.468 2.722.269 6.225.721 6.541.226 3.626.541

HESS (5%)                    456.984     78.400 231.810 146.512 262 0

ELES d.o.o. (MzIP) (5%)                    243.877     0 120.433 123.444 0 0

SKUPAJ INVESTICIJA  (I. + II. + III.)

MKO-PS               25.647.523     5.068.027 4.970.378 5.019.544 5.330.686 5.258.889

MKO-VS             131.070.886     4.906.886 17.966.978 41.089.756 43.172.094 23.935.172

SKUPAJ MKO             156.718.409     9.974.912 22.937.356 46.109.300 48.502.780 29.194.060

HESS               10.693.416     1.834.549 5.424.357 3.428.379 6.131 0

ELES d.o.o. (MzIP)                 5.706.725     0 2.818.136 2.888.589 0 0

SKUPAJ             173.118.550     11.809.462 31.179.849 52.426.268 48.508.911 29.194.060

2014 2015 2016 2017
Akumulacijski bazen HE Brežice                                                                         tekoče 

cene na 01/2012, vrednosti z DDV
2013
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3. Najem kreditnih finančnih sredstev za izgradnjo HE Brežice in ocena programa odplačevanja         
najetih kreditnih sredstev Evropske investicijske banke 
 
V oceni programa odplačevanja kreditnih sredstev je predvideno ali ocenjeno :  

 

1.Rok najema kreditnih sredstev 25 let, odplačevanje 20 let, po 5 letnem moratoriju. 
 

2.Moratorij kredita 5 let, kjer se plačujejo le obresti. 
 

3.Odplačilo se izvaja na letni osnovi. 
 

4.Prevzet je 6 mesečni EURIBOR z dne 14.2.2013 – Banke Slovenije. 
 

5.Stroški kredita so ocenjeni. 
 

6.Obrestna mera je opredeljena FIKSNA, višina obrestne mere je ocenjena glede na izkustvene ocene NLB z dne 
14.2.2013. 

 
7.Vse navedene vrednosti so prikazane BRUTO z DDV in v TEKOČIH CENAH. 

 
8.Predlagana kreditna sredstva za infrastrukturne ureditve so združena v letu 2014, za energetske ureditve pa v letu 

2015 – Prikaz v tabeli št.9. 
 

Tabela št. 6 : Ocena izgradnje infrastrukturnih ureditev (akumulacijski bazen in poplavna varnost) na HE Brežice 
 

MKO-VS : Tekoča sredstva               54.331.187     0 4.349.285 3.674.005 5.041.032 20.051.599 21.215.266

 MKO : Kreditna sredstva EIB                                                                  

Poplačilo najema kreditnih sredstev iz                                            

MKO-PS : Podnebni sklad, po potrebi                      

MKO-VS : Vodni sklad  

              76.739.699     0 557.601 14.292.973 36.048.724 23.120.495 2.719.906

MKO-PS               25.647.523     0 5.068.027 4.970.378 5.019.544 5.330.686 5.258.889

SKUPAJ MKO             156.718.409     0 9.974.912 22.937.356 46.109.300 48.502.780 29.194.060

HESS               10.693.416     0 1.834.549 5.424.357 3.428.379 6.131 0

ELES d.o.o. (MzIP)                 5.706.725     0 0 2.818.136 2.888.589 0 0

SKUPAJ             173.118.550     0 11.809.462 31.179.849 52.426.268 48.508.911 29.194.060

AKUMULACIJSKI BAZEN HE BREŽICE IN                                                

PRIPADAJOČI PROTIPOPLAVNI UKREPI                                                                         
SKUPAJ

Eur - tekoče cene

2013do 2013 2014 2015 2016 2017

 
 

Tabela št. 7: Ocena izgradnje jezovne zgradbe HE Brežice 
 

TEKOČA SREDSTVA HESS D.O.O. 94.831.054 9.184.098 12.626.561 36.536.503 16.771.077 19.712.815 0

KREDITNA SREDSTVA EIB 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0

SKUPAJ 154.831.054 9.184.098 12.626.561 36.536.503 76.771.077 19.712.815 0

Eur - tekoče cene

JEZOVNA ZGRADBA HESS 
SKUPAJ do 2013 2013 2014 2015 2016 po 2016

 
 

Tabela št. 8: Ocena potrebnih sredstev za predlagano verzijo zapiranja finančne konstrukcije celotne investicije HE Brežice z 
vsemi pripadajočimi ureditvami po Uredbi o DPN za HE Brežice (investitor in koncesionar) 
 

KREDITNA SREDSTVA EIB ZA                  

AKUMULACIJSKI BAZEN HE BREŽICE IN PROTI 

POPLAVNE UKREPE MKO-VS in MKO-PS

76.739.699 0 557.601 14.292.973 36.048.724 23.120.495 2.719.906

KREDITNA SREDSTVA EIB                                      

ZA JEZOVNO ZGRADBO - HESS D.O.O.
60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0

SKUPAJ 136.739.699 0 557.601 14.292.973 96.048.724 23.120.495 2.719.906

SKUPAJ do 2013
NAJEMANJE KREDITNIH SREDSTEV EIB

2015 2016 po 20162013 2014

Eur - tekoče cene
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Tabela št. 9: Ocenjeni program odplačila najetih kreditnih sredstev pri EIB 
 

KREDITNA SREDSTVA EIB ZA                  

AKUMULACIJSKI BAZEN HE BREŽICE IN PROTI 

POPLAVNE UKREPE MKO-VS in MKO-PS

76.739.699

Glavnica 76.739.699 76.739.699 76.739.699 76.739.699 76.739.699 76.739.699 72.902.714 69.065.729 65.228.744 61.391.760 57.554.775 53.717.790 49.880.805 46.043.820 42.206.835 38.369.850 34.532.865 30.695.880 26.858.895 23.021.910 19.184.925 15.347.940 11.510.955 7.673.970 3.836.985 0

Obresti 20.774.588 1.432.730 1.432.730 1.432.730 1.432.730 1.432.730 1.361.094 1.289.457 1.217.821 1.146.184 1.074.548 1.002.911 931.275 859.638 788.002 716.365 644.729 573.092 501.456 429.819 358.183 286.546 214.910 143.273 71.637 0

Stroški najema kredita 76.740 76.740

ANUITETA ODPLAČEVANJA KREDITA 97.591.027 1.509.470 1.432.730 1.432.730 1.432.730 1.432.730 5.198.079 5.126.442 5.054.806 4.983.169 4.911.533 4.839.896 4.768.260 4.696.623 4.624.987 4.553.350 4.481.714 4.410.077 4.338.441 4.266.804 4.195.168 4.123.531 4.051.894 3.980.258 3.908.621 3.836.985

KREDITNA SREDSTVA EIB                                      

ZA JEZOVNO ZGRADBO - HESS D.O.O.
60.000.000 60.000.000 0 0

Glavnica 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 57.000.000 54.000.000 51.000.000 48.000.000 45.000.000 42.000.000 39.000.000 36.000.000 33.000.000 30.000.000 27.000.000 24.000.000 21.000.000 18.000.000 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0

Obresti 16.242.900 1.120.200 1.120.200 1.120.200 1.120.200 1.120.200 1.064.190 1.008.180 952.170 896.160 840.150 784.140 728.130 672.120 616.110 560.100 504.090 448.080 392.070 336.060 280.050 224.040 168.030 112.020 56.010 0

Stroški najema kredita 0 60.000

ANUITETA ODPLAČEVANJA KREDITA 76.242.900 1.180.200 1.120.200 1.120.200 1.120.200 1.120.200 4.064.190 4.008.180 3.952.170 3.896.160 3.840.150 3.784.140 3.728.130 3.672.120 3.616.110 3.560.100 3.504.090 3.448.080 3.392.070 3.336.060 3.280.050 3.224.040 3.168.030 3.112.020 3.056.010 3.000.000

SKUPAJ 173.833.927 0 0 1.509.470 2.612.930 2.552.930 2.552.930 2.552.930 6.318.279 9.190.632 9.062.986 8.935.339 8.807.693 8.680.046 8.552.400 8.424.753 8.297.107 8.169.460 8.041.814 7.914.167 7.786.521 7.658.874 7.531.228 7.403.581 7.275.934 7.148.288 7.020.641 6.892.995 3.000.000

2039 20402032 2033 2034 2035 2036 2037 20382030 2031
PROGRAM ODPLAČEVANJA KREDITNIH SREDSTEV EIB

2026 20272018 2019 2020 2021 20222015 20292023 2024 2025 20282016 2017

v EUR - tekoče cene

SKUPAJ do 2013 2013 2014

 
 

Tabela št. 10: Uporabljeni vhodni podatki 
 

šestmesečni0,37%

1,50%

1,87%

0,10%

EURIBOR

fiksna obrestna mera

skupaj

stroški najema kredita

VHODNI PODATKI :
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4. Terminski plan izgradnje ureditev 
 
Za izgradnjo ureditev na HE Brežice so podani naslednji terminski plani izgradnje ureditev :  

(a)izgradnja jezovne zgradbe HE Brežice  
(b)ureditev infrastrukture na akumulacijskem bazenu HE Brežice  
(c)izgradnja ureditev poplavne varnosti, kateri so medsebojno povezani in usklajeni, izvedba del na ureditvah pa je 

medsebojno pogojena.  
 
Izhodišče za izdelavo terminskega plana Ureditev infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Brežice 
predstavljajo dokumenti  :  

(a) Pričetek izgradnje ureditev z Uredbo o DLN za HE Brežice z dne 29.6.2012, katera je definirala možen pričetek 
izgradnje ureditev. 

(b) Zakonske določbe v ZPKEPS-1, 10. člen, 1. odstavek, Citiramo : »(1) V državnem prostorskem načrtu je za vsako 
HE posebej določena tudi postopnost izvedbe ureditev objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture. Cela 
veriga HE mora biti zgrajena najkasneje do konca leta 2016, uporabno dovoljenje pa pridobljeno do konca leta 
2017.« 

(c) Zakonske določbe v ZPKEPS-1, 17. člen, Citiramo :  
(1) Posamezni že sprejeti programi izvedbe se izvajajo po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo tega zakona.  
(2) Če od uveljavitve tega zakona pa do 31. 12. 2013 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje 
infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena tega zakona pri izgradnji HE na spodnji Savi, ki se bodo v skladu z 
določbami tega zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, se morebitna manjkajoča sredstva 
zagotovijo iz Sklada za vode ali iz drugih proračunskih virov. 

(d) Zakonske določbe v ZPKEPS-1, 11. člen, Citiramo : 
 (sredstva in izvedba ter povračilo stroškov in škode na vplivnem območju koncesije) 
(1) Sredstva za izvedbo ureditev objektov vodne infrastrukture, vključno z nakupom vseh zemljišč, potrebnih za za 
gradnjo objektov iz 2. člena tega zakona, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi 
gradnje objektov vodne infrastrukture, se zagotavljajo iz sredstev Sklada za vode v skladu z zakonom, ki ureja 
vode.  
(2) Sredstva za izvedbo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju HE Brežice in Mokrice, 
to sta oba akumulacijska bazena v celoti s spremljajočimi in pomožnimi objekti, z nadomestnimi habitati ter 
sanacijami vpliva dviga podtalnice, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi gradnje 
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju vključno z daljnovodi, se zagotavljajo iz 
proračunskega Sklada za podnebne spremembe, ustanovljenega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.  
(3) Sredstva proračunskega Sklada za podnebne spremembe se za namene iz prejšnjega odstavka dodelijo pod 
naslednjimi pogoji:  
– sredstva se dodelijo v obdobju 2013-2016 za vsako proračunsko leto posebej,  
– v nobenem proračunskem letu dodeljena sredstva ne presegajo 50 % prilivov prodaje emisijskih pravic v okviru 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z določbami 
Direktive 2009/29/ES državnemu proračunu Slovenije.  
(4) Višina dodeljenih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako proračunsko leto določi na podlagi programa 
izvedbe za izvedbo infrastrukturnih ureditev iz prvega odstavka tega člena, in načrta prilivov Sklada za podnebne 
spremembe od prodaje emisijskih pravic za to proračunsko leto.  
(5) Sredstva za izvedbo posegov v Nuklearni elektrarni Krško, ki so posledica izgradnje HE Brežice, zagotovi 
koncesionar. 
 Zakonske določbe v ZPKEPS-1, 4. člen, IV Odstavek, Citiramo : (obveznosti koncesionarja v zvezi s podeljeno 
koncesijo) 
IV. v zvezi z izkoriščanjem vodnega energetskega potenciala:  
1. da zagotovi ukrepe proti preseganju dovoljenih maksimalnih denivelacij v zajezitvah in dovoljenih hitrostih 
sprememb gladin spodnjih in zgornjih voda v zajezitvah ob obratovanju HE;  
2. da zagotovi ukrepe za vzdrževanje in ohranjanje celotnega energetskega potenciala v skladu s pravili stroke in 
standardi za vzdrževanje elektroenergetskega sistema Slovenije;  
3. da zagotovi ukrepe za zavarovanje odgovornosti proti tretjim osebam za morebitno ekološko škodo, ki bi jo 
lahko povzročil med izgradnjo in energetskim izkoriščanjem Spodnje Save;  
4. da izvede objekte energetske ureditve. 
 

(e)Koncesijska pogodba, točka 3.2.5.3. : Glede na rok pričetka gradnje, kateri je s koncesijsko pogodbo podan za HE 
Boštanj, to je 31.8.2002, je potrebno pričeti z gradnjo HE Brežice 108 mesecev kasneje, to je 31.8.2011. 
Predvideni rok je že presežen. Rok izgradnje ureditev na HE Brežice je 42 mesecev po pričetku gradnje, se pravi z 
28.2.2015. Zastavljeni rok iz operativnih razlogov ni možno realizirati zato je z Programom ureditev na HE Brežice 
zastavljen nov, realen rok izgradnje vseh ureditev, to je 31.12.2016.  
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(f) Predvidena polnitev akumulacijskega bazena HE Brežice v prvem kvartalu 2016. 
(g) Fizična izgradnja akumulacijskega bazena HE Brežice bo trajala v ocenjenem terminu min. 24 mesecev.  
(h) Rok trajanja izgradnje HE Brežice, skladno z ZPKEPS-1, je predviden v trajanju 36 mesecev. 

 
V nadaljevanju prikazujemo terminski plan izgradnje ureditev na akumulacijskem bazenu HE Brežice in ureditev poplavne 
varnosti znotraj območja DPN za HE Brežice. 
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5. Navedba pravnih oseb za predajo izgrajenih infrastrukturnih objektov in ureditev v last in upravljanje            
 
Odnosi med koncedentom in koncesionarjem so urejeni s koncesijsko pogodbo in aneksom h koncesijski pogodbi. Način 
predaje infrastrukturnih objektov in ureditev prenosa objektov v last in upravljanje, določa predvsem tretje poglavje 
koncesijske pogodbe – Pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo verige HE. 
 
V pripravi je tudi Aneks št. 5 k koncesijski pogodbi, kateri bo razmejitve med koncedentom in koncesionarjem glede 
vzdrževanja spremenil, skladno z zakonskimi določili ZPKEPS-1. 
 
Uredba o DLN HE Brežice ne precizira posamezne pooblaščene upravljavce in soinvestitorje ureditve energetske, vodne, 
državne in lokalne infrastrukture vendar je le to lahko mogoče sklepati iz obstoječih ureditev na obstoječem območju in 
pridobljenih mnenje soglasodajalcev. Tako se predvideva prenos izgrajenih ureditev na bodoče upravljavce v obsegu :  
 

Kategorija infrastrukture Objekti in posegi 

A) Energetska infrastruktura  
Investitor koncesionar HESS d.o.o., skladno s 
koncesijsko pogodbo 

Lastnik ureditev HESS d.o.o. 
Upravljalec HESS d.o.o. 
Vzdrževalec HESS d.o.o. 

B) Objekti vodne in energetske infrastrukture v 
nedeljivem razmerju : 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 

Lastnik ureditev RS, Po pooblastilu MKO-VS 
Upravljalec ARSO d.o.o. 
Redno vzdrževanje HESS d.o.o. 

C) Spremljajoči in pomožni objekti : 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 

Lastnik ureditev RS, Po pooblastilu MKO-VS 
Upravljalec ARSO d.o.o. 
Redno vzdrževanje HESS d.o.o. 

D) Objekti vodne infrastrukture – poplavna varnost : 
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 

Lastnik ureditev RS, Po pooblastilu MKO-VS 
Upravljalec ARSO d.o.o. 
Redno vzdrževanje INFRA d.o.o. 

E) Objekti državne infrastrukture :  
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 

Lastnik ureditev : 
  – obstoječa pravna oseba, vpisana v ZK 
Upravljalec : 
  – ga določi obstoječa pravna oseba, vpisana v ZK 

F) Objekti lokalne infrastrukture :  
Investitor koncedent MKO s sredstvi :  
   MKO-VS : Vodni sklad 
   MKO-PS : Podnebni sklad 

Lastnik ureditev : Občina Krško, Občina Brežice 
Upravljalec : ga določi Občina Krško in Občina Brežice 

 
Bodoči upravljavci, ki so hkrati tudi lastniki ureditev, krijejo vse potrebne stroške vzdrževanja in druge stroške, ki so povezani 
z upravljanjem. 
 
Predaja infrastrukturnih objektov bodočim lastnikom se vnaprej regulira s podpisom posebne pogodbe med investitorjem in 
lastnikom, v skladu z določbami Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki sta jo sklenila Vlada RS in Infra, d.o.o., obenem pa se upoštevajo določila 
koncesijske pogodbe. 
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Priloga 1: Standardni obrazec ministrstva za finance in terminski plan 

Vrednosti v tabeli so do izdelave ustreznega investicijskega dokumenta le indikativne in niso usklajene z veljavnim načrtom razvojnih programov. 

Podatki Politika:

Program:

Podprogram:

Naziv: Infrastrukturne ureditve na HE Brežice Dejavnost:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Vodni sklad Skupina projektov:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Vodni sklad Vrsta:

Tip:

Celovit projekt: Infrastrukturne ureditve na HE Brežice Podtip:

Dogodek Datum Oznaka sklepa/dokumenta:Dogodek Datum Namen in cilj:

Potrditev DIP 01.05.2004 IBKR-A200/019A Uporabno dovoljenje: - Izgradnja vseh infrastrukturnih ureditev kot prikazano v : 

Potrditev PIZ 01.07.2006 IBKK-A200/019A Predaj v uporabo: -

Lokacijska informacija - - Priglasitev DP: - Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne

Potrditev IP - - Zaključek programa: 31.12.2017 infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture

Mnenje komisije - - Končni obračun: 31.12.2017 v nedeljivem razmerju na HE Brežice

Gradbeno dovoljenje: - - Konec financiranja: 31.12.2017

Začetek izvedbe: 01.03.2014 - Prenos med os.sr.: 01.12.2017

Poročilo o izvajanju: mesečno, letno, izredno Stanje: - Sprejeta Uredba o DPN za HE Brežice

Novelacija IP: - - Opis stanja:

Državna pomoč: - -

Izhodiščna Sprejeta Veljavna Realizacija

Skupaj do 31.12.2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 do 8 1 3 4 5 5 5

173.118.550 €    - €                  11.809.462 €  31.179.849 €  52.426.268 €  48.508.911 €  29.194.060 €  

156.718.409 €    - €                  9.974.912 €   22.937.356 €  46.109.300 €  48.502.780 €  29.194.060 €  

156.718.409 €    - €                  9.974.912 €   22.937.356 €  46.109.300 €  48.502.780 €  29.194.060 €  

54.331.187 €      - €                  4.349.285 €   3.674.005 €   5.041.032 €   20.051.599 €  21.215.266 €  

76.739.699 €      - €                  557.601 €      14.292.973 €  36.048.724 €  23.120.495 €  2.719.906 €   

25.647.523 €      - €                  5.068.027 €   4.970.378 €   5.019.544 €   5.330.686 €   5.258.889 €   

16.400.141 €      - €                  1.834.549 €   8.242.493 €   6.316.968 €   6.131 €          - €                  

5.706.725 €        - €                  - €                  2.818.136 €   2.888.589 €   - €                  - €                  
10.693.416 €      - €                  1.834.549 €   5.424.357 €   3.428.379 €   6.131 €          - €                  

- €                       - €                  - €                  - €                  - €                  - €                  - €                  

Vodja projekta: Aljoša Preskar, u.d.i.g.e.

Kontaktna oseba: Aljoša Preskar, u.d.i.g.e.

telefon: 07 81 63 806

e-pošta: aljosa.preskar@infra.si

Uredba o DPN HE Brežice v ur. list št. 50 z dne 29.6.2012, Idejni projekt HE Brežice izveden, izvaja se faza 

pričetka porjektiranja ureditev

Nosilec/investitor:

Prednik (evid.projekt):

Element NRP: Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju na HE Brežice

,

Plan

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov  2012-2017

Proračunski viri skupaj

Šifra NRP:

EUR-tekoče cene
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Skrbnik:
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RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj)

VIRI SKUPAJ

Ostali viri skupaj

 MKO : Kreditna sredstva                                                                   

Poplačilo najema kreditnih sredstev iz                                              

MKO-PS : Podnebni sklad, po potrebi MKO-VS : Vodni sklad                          

ELES d.o.o. 

MKO-VS : Tekoča sredstva proračuna RS

Datum izpolnitve obrazca: 18.2.2013
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I

MKO - SKUPAJ

MKO-PS (Podnebni sklad )

HESS d.o.o. 
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Informativni terminski plan priprave in 

izvedbe - šifra in naziv projekta:

Ocenjeno
PRED 

2012

LETO    

2016

LETO    

2017

Izdelava in potrditev DIP DA 1.5.2004

Predložitev DIP (so)financerjem DA 1.7.2006

Uvrstitev v NRP DA

Izdelava in potrditev PIZ DA 1.7.2006

Predložitev PIZ  (so)financerjem DA 1.7.2006

Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor DA 29.6.2012

Izdelava in potrditev IP DA 1.5.2013

Predložitev IP  (so)financerjem DA 1.6.2013

Pridobitev gradbenega dovoljenja DA 1.2.2014

Pridobitev mnenja MF k uvrstitvi projekta v NRP DA 1.7.2013

Sprejem IP DA 1.9.2013

Uskladitev NRP DA 1.9.2013

Pogodba o sofinanciranju NE

Projektiranje- začetek DA 1.4.2013

Projektiranje - konec DA 31.12.2016

Razpis - izbira izvajalcev-objava razpisa DA 31.11.2013

Gradnja- začetek DA 1.3.2014

Gradnja- konec DA 1.3.2017

Poročilo o izvajanju investicije DA

Tehnični pregled- bazena DA 1.4.2016

Pridobitev uporabnega dovoljenja- bazena DA 1.12.2016

Končni obračun -bazen DA 31.12.2017

Prenos med osnovna sredstva DA 1.12.2017

Zaključek financiranja DA 31.12.2017

dne: 7.2.2013

Izdelal: Aljoša Preskar, u.d.i.e.

telefon, naslov, elektronski naslov: 07 81 63 806

LETO   

2012

LETO    

2013

LETO    

2014

LETO    

2015

mesečno, kvartalno, polletno, letno, izredno, po potrebi

Aktivnosti

 
 



PROGRAM IZVEDBE OBJEKTOV VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV VODNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V NEDELJIVEM RAZMERJU ZA HE BREŽICE 

 

Str. 97 od 100 

 

Priloga 2: Pregledna situacija 
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Končne opombe 

 

 


