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Ekološko je najbolj zdravo
BREŽICE - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je 17. maja pred OŠ Brežice šesto leto
zapored pripravilo ekopraznik, na katerem se s svojo ekološko ponudbo predstavljajo ekološke kmetije z Dolenjske,
Posavja, Bele krajine in tudi ostalih delov Slovenije.
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Zdravju prijazna 10. eko tržnica
KRŠKO - 14. maja se je na videmski tržnici v soorganizaciji Občine Krško ter družb Kostak in Agro Posavje
zvrstila eko tržnica. Z namenom prikaza delovanja in osveščenosti predšolskih in šolskih otrok na področju varovanja okolja se jih je od leta 2004 dalje zvrstilo že deset.
Dopoldanski živahen utrip
na stojnicah so po uvodnem
pozdravu in nagovoru župana občine Krško mag. Mirana
Stanka in direktorja sektorja
komunale pri družbi Kostak

Društvo Regrat je predstavljalo primer visoke grede in hotela za žuželke, kar sta si z zanimanjem ogledala tudi župan
Molan in podžupanja Čanžarjeva.
Letos je stojnice zasedlo 23 ponudnikov in tri društva, vključujoč organizatorja dogodka. V krajši otvoritveni slovesnosti je po
uvodnem nastopu učencev OŠ Brežice zbrane nagovoril predstavnik združenja Zvone Černelič, ki je poudaril, da želijo na ta
način osveščati ljudi o zdravem, ekološkem kmetovanju, še posebej pa otroke, zato so si tudi izbrali to lokacijo. Med ponudniki so izključno tisti z ekološkim certifikatom. »Tisto, kar je lokalno, domače, ni nujno, da je tudi vedno zdravo. Ekološko pa ima
certifikat, kar pomeni, da je pridelava hrane pod nadzorom in
res lahko rečemo, da je vse zdravo,« je pojasnil Černelič in dodal, da je obisk v Brežicah na zadovoljivi ravni. Od ponudnikov
iz Posavja smo lahko na stojnicah videli kmetijo v preusmeritvi
na ekološko in biodinamično Ajster iz Krške vasi, delno ekološko
kmetijo Balon iz Drenovca, ekološko kmetijo Bogovič iz Arnovega sela, biodinamično kmetijo Černelič iz Dečnega sela, ekološko kmetijo Jelčič z Oklukove Gore, ekološko kmetijo Krivec
iz Pokleka pri Podsredi, ekološko kmetijo Kukovičič iz Podsrede, turistično kmetijo Pri Martinovih iz Globočic, ekološko kmetijo Mežič iz Malega Podloga, ekološko kmetijo Šmalčič iz Podsrede ter Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje
R. Retelj
in Društvo Regrat iz Brežic.

Jože Leskovar, direktor sektorja komunale
Jožeta Leskovarja popestrile
zabavne ustvarjalne delavnice
in bogat spremljevalni kulturni program, ki so ga oblikovali: skupina diatoničnih harmonik Glasbene šole Krško,
dve skupini plesalk in plesalcev OŠ Jurija Dalmatina Krško,
šolski ansambel OŠ dr. Mihajla Rostoharja, otroci Vrtca Senovo, instrumentalni sestav
Ritem vodovodarji iz OŠ Leskovec pri Krškem, s plesnim
in pevskim nastopom pa tudi
učenci OŠ Podbočje. Sicer so se
ob ekoloških kmetijah in dru-

gih ponudnikih prehrambenih
ali drugih izdelkov iz naravnih
materialov ob navedenih šolah z ekološkimi programi, ki
jih izvajajo, na stojnicah predstavili tudi učenci iz OŠ Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki,
leskovške podružnične šole
Veliki Podlog, Koprivnica, XIV.
divizije Senovo, Centra Sonček
Krško ter Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma.
Kot je za naš časopis ob tej priložnosti izpostavil Jože Leskovar, so pomembni vsi segmenti varovanja okolja, v katere se
vključujejo predšolski zavodi in šole z otroci in mentorji, tako na področju ravnanja
z odpadki kot varovanja pitne vode, predvsem pa je pomembno, da znajo že otroci
izdelovati izdelke iz odpadnih
materialov, jim dati novo vrednost in pomen, s tem pa prispevati tudi k manjši količini
odloženih odpadkov. Nasploh
je osveščenost prebivalstva na
področju varovanja okolja neprimerljiva z desetletjem nazaj, pravi Leskovar, ki dela in
vodi področje komunale v Kostaku že od leta 2001: »Tedaj
smo v občini Krško odložili
15.000 ton odpadkov na leto,
v letošnjem letu pa jih bomo
500 ton, kar pomeni, da kljub
temu, da se količina odpadkov

Naravovarstvene ureditve
v sklopu HE Brežice

Učenke koprivniške šole so na stojnico postavile razne izdelke, naravni sirup melise in pecivo.
ni zmanjšala, prispevata zavest
ljudi o ločevanju odpadkov in
tehnologije, ki smo jih uvedli
na Centru za ravnanje odpadkov, k temu, da bomo že v letošnjem letu dosegli cilje, ki
so v Evropski uniji predvideni v letu 2025. To pomeni, da
bomo odložili manj kot 20 kg
odpadkov na osebo, kar je tudi
na nivoju EU zelo lep rezultat.
Pri tem je treba izpostaviti, da
je Slovenija na področju ločenega zbiranja odpadkov najboljša v EU, saj zberemo na izvoru 55 odstotkov odpadkov,
v občini Krško pa na izvoru,
to je gospodinjstvih, celo okoli 65 odstotkov.« Če na tem področju presegamo slovensko

povprečje, kar je nedvomno
vredno pohvale, pa bi bilo, še
pravi Leskovar, treba več storiti na področju varovanja vodnih virov: »Predvsem na področju, kjer se križata interes
kmetijstva in širšega prebivalstva, saj imamo glavne vodne
vire za občino krško na Krškem polju. Če bomo še na tem
področju naredili takšne premike in napredek, kot smo jih
na področju odpadkov, bomo
lahko rekli, da smo v občini Krško s celostnega vidika res veliko postorili na področju varovanja okolja in na razvoju
komunalnih dejavnosti.«


Bojana Mavsar

Na območju HE Brežice poleg naravovarstvenih ureditev trenutno
poteka intenzivna gradnja energetskih nasipov. Da bodo dela javnega podjetja Infra še naprej potekala v skladu s terminskim planom, je največ odvisno od financiranja podjetja. To problematiko so obravnavali tako ob obisku članov državnozborskega odbora
za infrastrukturo, okolje in prostor kot na seji vlade, ki je sprejela
sklep, ki v letošnjem letu zagotavlja še 40,7 mio EUR, kar pomeni višino sredstev za nemoteno financiranje akumulacijskega bazena do konca leta 2016. Do leta 2019 mora država Infri zagotoviti skupaj 141,7 mio EUR. Največ denarja Infra potrebuje ravno
letos, ko mora biti po terminskem planu akumulacijski bazen narejen decembra.

odsekih zasadi nova. Območje Vrbine se je izkazalo za eno ključnih območij za ohranjanje populacije hrošča škrlatnega kukuja v
Sloveniji. Za ohranjanje oz. povečevanje populacije so v obstoječe
gozdove znotraj Nature 2000 vnesli večje število dreves oz. oblikovali t. i. ekocelice, ki so namenjene prehodnemu obdobju ohranjanja populacije hrošča, dokler se na območju Vrbine ne vzpostavijo
in dozorijo topolovi nasadi, ki bodo omogočali nadaljnje ohranjanje vrste. Na območje DPN za HE Brežice, natančneje v obstoječe gozdove ter na mostove in bližnje zgradbe, so do zdaj postavili 30 od načrtovanih 77 netopirnic (lesenih in lesobetonskih), saj
so na območju načrtovanega akumulacijskega bazena opazili devet vrst netopirjev. Poskrbeli bodo tudi za prehod za vodne organizme, in sicer bodo na levem bregu Save ob jezovni zgradbi izvedli položnejšo brežino, kjer v obliki sonaravno oblikovane struge
načrtujejo prehod za vodne organizme.
Duplasta in špranjasta lesena netopirnica (foto: Nuša Vanič, Savaprojekt d.d.)

Nadomestni habitat za želve (foto: Nuša Vanič, Savaprojekt d.d.)
HE Brežice se nahaja na ravninskem delu spodnje Save, ki je v letih svojega preoblikovanja in poplavljanja ustvarila posebne življenjske pogoje za številne rastlinske in živalske vrste (orhideje,
ptiče čebelarje, vodomce, bregulje, malega martinca, želve, dvoživke, kačje pastirje idr.). Kot nadomestni habitat za številne živalske vrste bo služila gramoznica Spodnji Stari Grad, vzhodno od nje

je lociran nadomestni habitat za suhe travnike in gozdne površine,
primerne za življenje saproksilnih hroščev. V severnem delu habitata že vzpostavljajo suhi travnik, južni del pa urejajo kot gozdno
površino mehkolesnih drevesnih in grmovnih vrst. Na levem bregu Save bo nastalo mokrišče, ki bo urejeno delno kot plitve vodne
površine in delno kot poglobitev v terenu. Namenjeno bo dvoživkam, kačjim pastirjem ipd. Vzhodno od gramoznice so uredili nadomestni habitat za želvo sklednico, saj so v preteklosti v mlakah,
ki niso bile zaraščene z drevjem in grmičevjem opazili več želv. V
globoki in plitvi vodi umeščajo trstičevja, ki služijo kot pomembno
življenjsko okolje za vodne in obvodne živali ter ptice.
Potok Močnik urejajo kot nadaljevanje drenažnega kanala ob energetskem nasipu, zato je načrtovana širitev in poglobitev struge.
Ohrani se obstoječa vegetacija in po končani ureditvi na določenih

Med ostalimi naravovarstvenimi ureditvami velja omeniti še nadvišanja terena ob avtocesti, pri čemer bodo utrjeni kupi, narejeni iz melja in humusa ter delno zasajeni z drevjem in grmičevjem,
namenjeni umiku živali ob visokih vodah. Po izgradnji HE Brežice
se bodo zasadili energetski nasipi, drenažni kanali, nadomestni habitati in določena območja, ki potrebujejo zasaditev zaradi povečanja varstva podtalne vode ali zaščite pred hrupom.
HE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom
nadomestnih habitatov in naravovarstvenih ukrepov. Uredba o
DPN za HE Brežice med drugim tudi določa strokovno spremljanje izvedbe vseh naravovarstvenih ureditev in ukrepov, zaradi česar se je oblikovala skupina strokovnjakov za posamezna področja,
ki redno spremlja izvedbo posamezne ureditve oz. ukrepa. Vlogo
nadzornika posameznih del za področje narave je prevzelo podjetje Savaprojekt, v imenu katerega je o naravovarstvenih ureditvah in ukrepih v sklopu HE Brežice zapisala ekologinja Nuša Vanič.

naročena objava

Državni prostorski načrt za HE Brežice je poleg gradnje jezovne zgradbe in energetskih nasipov akumulacijskega bazena določil tudi izvedbo številnih naravovarstvenih ukrepov in ureditev tako zunaj kot tudi znotraj bazena, saj je bil objekt umeščen med dve območji Nature 2000 in v del struge reke Save, kjer je vladala pestra biotska raznovrstnost tako v vodi kot obvodnem svetu.

