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OKOLJE IN PROSTOR

Tudi letos osveščali otroke
BREŽICE - V Javnem podjetju Komunala Brežice veliko pozornosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnovnošolskih otrok. Tudi letos so pripravili ekološki projekt Ohranimo čisto okolje, ki so ga sicer prvič izvedli v lanskem šolskem
letu. Projekt se je zaključil z eko kvizom za 6. in 7. razrede v šestih brežiških osnovnih šolah – zmagovalna razreda sta postala 6.
a OŠ Cerklje ob Krki (na fotografiji) in 7. a OŠ dr. Jožeta Toporiši-
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Nadaljevanje del
na izgradnji HE Brežice
Na jezovni zgradbi HE Brežice so zaključena vsa večja betonska dela z vgrajenimi deli hidromehanske opreme. Na zunanjih platojih elektrarne je narejena kabelska in meteorna kanalizacija z jaški ter komunalnimi priključki, gorvodni
plato je pripravljen za asfaltiranje.
V strojnici potekajo pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat,
montaža strojnih in elektro instalacij ter kovinskih konstrukcij,
dela potekajo tudi na zunanjosti objekta.

ča Dobova, ki za nagrado prejmeta celodnevno vstopnico za bazen in pico za vse tekmovalce. »V okviru projekta smo letos obiskali vseh devet osnovnih šol in vrtcev ter 58 oddelkov v občini
Brežice. Rezultati vseh aktivnosti kažejo, da smo več kot uspešni, saj vsako leto sodeluje več otrok – letos že več kot 3.000,« je
povedal direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič. Otroci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, pitne vode in ponovne uporabe stvari. V
Komunali Brežice so se prvi med komunalnimi podjetji sistematično in sistemsko vključili v učni proces – vse aktivnosti so oblikovali pedagoško, jih vključili v letni učni načrt in poskrbeli za
izdelavo učnega gradiva ter uvedbo letnega preizkusa znanja na
ravni vseh šol v občini. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli v okviru
projekta, je Zupančič izpostavil še okrasitev novoletne smreke z
recikliranimi okraski, pri kateri so sodelovali vsi vrtci in osnovne šole v občini, izdajo eko ugank in obdaritev vseh predšolskih
otrok v občini Brežice, natečaj Življenje brez vode, v katerem je
sodelovalo 110 otrok, in vrsto aktivnosti ob svetovnih dnevih
voda in Zemlje. 
Vir: Komunala Brežice

Poteka tudi montaža elektro opreme in omar, vgrajen je diesel
električni agregat, GIS stikališče ter mrežni transformator. Vzbujalni sistemi generatorjev so pripravljeni za priključitev na ostale sisteme elektrarne.

Turbina 1. agregata
Vse radialne zapornice so dokončane ter zavešene v zgornjem položaju. V teku je montaža hidravlične napeljave in elektro instalacij do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice se zaključuje
montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako pripravljeni za »poplavitev« gradbene jame.
Pričelo se je rušenje dolvodne pregrade gradbene jame, material
iz nje pa se uporablja za zasip na desnem bregu ob prelivnih poljih.
Na dolvodnem delu gradbene jame se je prenehalo s črpanjem,
tako da podtalnica že zaliva iztočni del elektrarne.
Vgradnja turbinske opreme poteka na dveh agregatih. Prvi agregat je pripravljen za vgradnjo vbetoniranih delov nosilne zvezde
generatorskega vodilnega ležaja, na gradbišče je bil pripeljan prvi
stator generatorja. Na drugem agregatu se izvaja betoniranje gonilnikovega obroča.

Spuščanje tretjink statorja 1. agregata
Uspešno so bili izvedeni prvi zagonski preizkusi opreme drenaže
pretočnih traktov, 20 kV stikališča, transformatorja lastne porabe 20/0,4 kV in diesel električnega agregata.
Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.
Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja je
predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumulacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled
in začetek poskusnega obratovanja.

Začetek sanacije opornika
železnega mostu v Brežicah

Javno podjetje Infra d.o.o. se trenutno loteva sanacije mostnega opornika starega železnega mostu v Brežicah, zaradi česar je most zaprt za ves promet, poleg tega dela na
gradbišču HE Brežice potekajo nemoteno dalje, zaključujejo pa se tudi sanacija ceste Videm-Sotelsko in ureditve protipoplavne zaščite starega mestnega jedra Krškega.

V zadnjem obdobju so na mostu izvajali monitoring (meritve vibracij in pomikov ob različnih obremenitvah mostu ter meritve
tresljajev ob izvedbi gradbenih del pod mostom). V tem obdobju
je bil most odprt za pešce in kolesarje, sedaj pa je zaradi varnos-

Visokovodni razbremenilnik

ti zaprt za ves promet. V nadaljevanju pričenjajo tudi z izvedbo
pilotov, ki bo končana predvidoma do konca julija, v tem času pa
bo preprečen vsakršen dostop na železni most. Po končanem pilotiranju bodo nad piloti izvedli še vezno gredo, dela pa se bodo
zaključila z odstranitvijo delovnega platoja in dostopne ceste ter
bodo v celoti zaključena predvidoma do sredine avgusta. Brežiški
most s sanacijo mostnega opornika sicer ne bo v celoti saniran.
Na gradbišču HE Brežice v tem času poteka faza montaže hidromehanske opreme na visokovodnem razbremenilniku. Ostala dela
potekajo v skladu s terminskim planom, tako da se ob ugodnih
vremenskih razmerah dvig vode do zgornje kote in polnitev bazena predvidevata do konca tega leta. Sproti se izvajajo tudi vsi potrebni omilitveni ukrepi in monitoring (meritve hrupa, prahu, višine vode …). Infra hkrati opozarja,
da je na gradbišču HE Brežice za
vse občane gibanje omejeno,
zato naj ti upoštevajo opozorilne table.
Občinski svet občine Brežice je
na nedavni izredni seji potrdil
enovito tehnično rešitev izgradnje protipoplavno-varnostnih
ureditev (poglobitev Save, razširitev Krke, izgradnja zidov z nasipi). Ureditve so bile predstavljene tako krajanom Krške vasi
in Velikih Malenc kot brežiškemu
občinskemu svetu. Del investicij
v sklopu gradnje protipoplavne
zaščite je vezan na pridobitev
okoljevarstvenega soglasja za
HE Mokrice.

naročena objava

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice bodo izvedli tudi sanacijo sredinskega mostnega opornika obstoječega železnega mostu v Brežicah.
Trenutno so že vzpostavili dostopno pot z leve brežine Save do
samega opornika in uredili delovni plato, ki je namenjen postavitvi vrtalnega stroja za izvedbo pilotov. Ob oporniku se bo v mesecu juliju izvrtalo 58 pilotov dolžine šest metrov, ki segajo pod
nivo temelja opornika in so potrebni za stabilizacijo le-tega, saj
ga Sava s svojim tokom nenehno izpodjeda.

Urejanje brežin ob HE Brežice
Na cesti Videm-Sotelsko bodo vsa dela predvidoma končali v tem
mesecu, ko bo tudi otvoritev ceste. Obenem bo nastalo novo
gradbišče v Rožnem in brestaniškem Kantalonu zaradi izgradnje
kanalizacije. V teku pa je tudi postopek končanja protipoplavnih
ureditev zaščite starega mestnega jedra Krškega, še pravijo na
Infri.

