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Ob izgradnji akumulacijskih bazenov, ki v prvi vrsti 
služijo zagotavljanju potrebne količine vode za de-
lovanje hidroelektrarn, je naloga Infre tudi ureditev 
poplavne varnosti na območju državnih prostorskih 
načrtov, ureditev obstoječe infrastrukture in novih 
infrastrukturnih objektov, ukrepi varovanja narave 
in kulturne dediščine, izgradnja športno-rekreacij-
skih območij in povezovalnih poti in drugih ureditev 
pa tudi ukrepi za izboljšanje kmetijske rabe zemljišč. 
Tako morajo pri izgradnji akumulacijskih bazenov, kot 
pravi direktor Infre mag. Vojko Sotošek, upošte-
vati pogoje, s katerimi se zagotovi potrebna količina 
vode za izboljšanje intenzivnega obdelovanja kme-
tijskih zemljišč. »V ta namen mora Infra pri izgradnji 
akumulacijskega bazena pri hidroelektrarni Brežice 

zagotoviti dostop do vode oz. zgraditi sistem, ki bo 
omogočil črpanje vode iz reke Save na t. i. suhem 
delu akumulacijskega bazena, to pomeni izven nasi-
pa, ki območje po eni strani varuje pred visokimi vo-
dami, na drugi strani pa zagotavlja potrebno količi-
no vode, ki jo elektrarna potrebuje za obratovanje. 
Za izpolnitev tega cilja s pomočjo cevovodov zago-
tovimo možnost črpanja vode iz reke Save minimal-

no 1,5 metra pod gladino in te cevovode pripeljemo 
na suho, kjer jih v obliki ustreznega jaška zapremo 
z ventilom, da lahko počakajo na investitorja, ki bo 
gradil namakalni sistem. Torej, naloga Infre je, da 
zagotovimo dostop do vode in jo pripeljemo iz Save, 
izgradnja sistema namakanja pa ni več naša obve-
znost,« pojasnjuje Sotošek. 

Natančne lokacije odjemnih mest bodo sicer sledile iz 
potreb o namakanju. »Tako sta zadolženi za names-
titev odjemnih mest na točne lokacije na akumula-
cijskem bazenu HE Brežice Občini Krško in Brežice, 
vsaka za svoje območje. Od občin pričakujemo, da 
podata točne lokacije in podatke o količini odvzema 
vode na posamezni lokaciji,« pravi vodja Infrinega 
tehničnega sektorja Aljoša Preskar in dodaja, da so 
trenutno določene lokacije postavitve mest za odjem 
vode za potrebe namakanja kmetijskih površin (pri-
ložena grafika) le informativnega značaja. Pri tem je 
predlagana izgradnja sedmih odvzemnih mest s stra-
ni lokalne skupnosti in eno odvzemno mesto, ki ga v 
lastni režiji gradi podjetje Evrosad d.o.o. (levi breg 
–črpališče št. 1).

Zaradi tehnologije gradnje odvzemna mesta urejajo 
v zaključni fazi izgradje nasipov akumulacijskih baze-
nov, zlasti če gre za preboje nasipov, saj je to kasneje 
zelo težko narediti tako, da bi se izognili poškodbam 
že izvedenega tesnenja nasipov. Druga varianta je, 
da vodo pripeljejo do zemljišč preko nasipov. Konce-
sijska pogodba in program, po katerem v Infri izva-
jajo ureditve, jim nalagata, da, kot že omenjeno, na 
desnem bregu Save zagotovijo tri in na levem bregu 
Save štiri odjemna mesta z možnostjo odvzema vode 
v obsegu 4 m3/s nad jezom NEK in 4 m3/s pod jezom 
NEK. Ob tem morajo poskrbeti tudi za ureditev na-
domestnih habitatov, renaturacijo gozdov in travni-

kov, izvedbo sonaravnih območij, sanacijo kmetijskih 
površin, obnovo sadovnjakov na vplivnem območju 
ter za ukrepe varovanja obstoječe nature.

POZITIVNE IZKUŠNJE Z BLANCE

Kot dober primer izboljšanja izrabe kmetijskih povr-
šin Sotošek poudarja urejeno črpališče in namakalni 
sistem pri Sadjarstvu Blanca pri tamkajšnji hidroe-
lektrarni, kjer je Infra s sredstvi Ministrstva za oko-
lje in prostor uredila odjemno mesto oz. zemljišče čr-

pališča, investitor pa je skupaj s partnerji nadaljeval 
z izgradnjo namakalnega sistema. To se je pokaza-
lo kot zelo dober način in možnost, da umestitev hi-
droelektrarn v posavski prostor prinese še veliko si-
nergijskih učinkov in eden pomembnejših je seveda 
poleg že uvodoma naštetih ciljev tudi uporaba vode 
v gospodarske namene, kamor sodi tudi namakanje.

ZAGOTAVLJAJO TUDI ODTOK ODVEČNE VODE

Z načinom ureditve vodne infrastrukture ob izgra-
dnji HE Brežice ne urejajo samo nasipov za varo-
vanje pred poplavami, ampak z izgradnjo drenažnih 
kanalov vplivajo tudi na koto podtalnice oz. jo na 
nek način lahko uravnavajo, kar prav tako vpliva na 
rabo kmetijskih zemljišč v tem prostoru. Z omenje-
nimi drenažnimi kanali se v primeru dviga podtalnice 
ali precejanja iz akumulacijskega bazena višek vode 
odvaja nazaj v akumulacijski bazen, saj lahko zara-
di preveč vode na kmetijskih pride do poškodb ko-
reninskega sistema. Ali kot pravi Sotošek: »Torej ta 
projekt zagotavlja dve stvari: na eni strani zagotavlja 
izboljšanje pogojev kmetovanja s pomočjo dodatne 
vode, po drugi strani pa zagotavlja tudi odtok odveč-
ne vode, kadar je to potrebno.« Pri urejanju akumu-
lacije s presenečenjem ugotavljajo, kako velika koli-
čina vode in podtalnice je na levem bregu Save, saj 
je vpliv prispevnega območja zelo velik. Ko bo aku-
mulacijski bazen napolnjen, bo precejanje zalednih 
voda otežkočeno, zato gradijo nove drenažne kana-
le, ki bodo v večji meri odprtega tipa, da bodo lahko 
polovili to vodo in jo spustili v podslapje elektrarne.

Ob urejanju akumulacij zagotavljajo 
tudi odjemna mesta za namakanje

Javno podjetje Infra d.o.o., katerega poslanstvo je izvedba vodne, državne in lokalne infrastrukture 
ob izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ima poleg ostalih nalog pomembno vlogo oziroma 
obveznosti tudi pri zagotavljanju pogojev za uporabo vode iz akumulacijskih bazenov za potrebe na-
makanja kmetijskih zemljišč.

Informativna karta lokacij odjemnih mest za potrebe namakanja kmetijskih površin na območju 
akumulacijskega bazena HE Brežice

Črpališče pri HE Arto-Blanca

Urejanje nasipov ob akumulaciji za HE Brežice

Vpliv akumulacijskega bazena 
HE Brežice na zemljišča

Akumulacijski bazen skupaj z ureditvami bo zase-
del 4,3 milijona m2 površine, od tega bo za njego-
vo izgradnjo na novo zasedenih 1,5 milijona m2 po-
vršine. Dodatne ukrepe izven bazena in v območju 
DPN za HE Brežice bodo izvedli na 0,5 milijona m2 
površine. Med na novo zasedenimi območji, na ka-
terih bodo izvedli ureditve, bo 52 % takšnih, kate-
rih bonitetna ocena je višja od 50 točk. 


