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ne še druge razvojne potre-
be občine, kot je razvoj in 
prostorska širitev enega naj-
večjih zaposlovalcev v obči-
ni, Term Čatež d.d. Državni 
prostorski načrt za HE Mokri-
ce ureja tudi dve športno-re-
kreacijski območji oz. cen-
tra. Športno-rekreacijska 
centra Grič in Mostec bosta 
pozitivna dejavnika pri ra-
zvoju turizma, saj nadgra-
jujeta obstoječe športno-
-turistično in doživljajsko 
ponudbo občine.

Zadovoljni smo, da je občina 
uspela svoje predloge vklju-
čiti v Uredbo o DPN za HE 
Mokrice, saj smo skozi posto-
pek skušali maksimalno upo-
števati vse predloge ljudi. 
Uredba zagotavlja lastnikom 
objektov, da bodo ti objekti 
sanirani (v kolikor bi se zgo-

dilo, da bi bili v času gra-
dnje poškodovani) oz. nudi 
možnost odkupa objektov, 
če bodo dela sanacije večja 
od vrednosti nepremičnine. 

Kot župan sem prepričan, da 
je večmilijonski projekt gra-
dnje HE Mokrice priložnosti 
za gospodarstvo, saj gre za 
veliko investicijo, od kate-
re pričakujemo, da bo dala 
dodaten zagon gradbenikom 
in s tem posredno celotne-
mu gospodarstvu. Ker pa je 
neokrnjena narava naša da-
nost in pomemben vidik tu-
rizma, je bilo to eno izmed 
vodil pri umeščanju HE. Ta 
je umeščena na čim bolj so-
naraven način, ki je spreje-
mljiv za prebivalce in stro-
ko. Skupaj z načrtovalci in 
investitorji smo poiskali mo-
žnosti, ki v čim manjši meri 
degradirajo naravno okolje. 
Verjamem, da bo izgradnja 
HE prinesla lokalnemu gospo-
darstvu in lokalni skupnosti 
dodatne možnosti razvoja.

 Ivan Molan, 
� župan�občine�Brežice

Modra misel v obliki staro-
davnega pregovora pravi, da 
so za uspeh potrebne tri stva-
ri: prva je priložnost, ki se ti 
ponudi, druga je pogum, da 
to priložnost izkoristiš, in tre-
tja je znanje, da priložnost 
tudi realiziraš. Družba Hidro-
elektrarne na spodnji Savi je 
dobila priložnost graditi hi-
droelektrarne na najdaljši 
slovenski reki, imeli smo po-
gum, da smo priložnost izko-
ristili, in dovolj znanja, da 
smo zgradili tri elektrarne. K 
pregovoru pa lahko dodamo, 
da je potrebna tudi vztraj-
nost, saj na tako dolgotraj-
nih projektih ni vedno lah-
ko pozitivno razmišljati in se 
spopadati z ovirami. Vseka-
kor nadaljujemo izgradnjo, ki 
jo bomo tudi uspešno zaklju-
čili s postavitvijo hidroelek-
trarne Mokrice.

Kaj reči o zadnji elektrarni v 
verigi? Kilovatne ure in me-
gavati zanimajo zelo ozek 
krog bralcev, pomembno pa 
je vedeti, da gre še za eno 
HE, ki bo proizvajala elek-
trično energijo 24 ur na dan 
in 365 dni v letu, pri čemer 
bo proizvedla toliko energi-
je, kot bi jo proizvedle sonč-
ne elektrarne na 1.350.000 
m². Cena proizvedene ener-
gije bo 4x nižja, kot je cena 
električne energije iz sončnih 
elektrarn. 

Pri projektu izgradnje HE ne 
gre zgolj za postavitev ele-
ktroenergetskih objektov, 
temveč izgradnja prinaša 
tudi številne druge prednosti 
tako za lokalno prebivalstvo 
kot za Slovenijo. V okviru iz-
gradnje HE Mokrice bo do-
končno rešena poplavna pro-
blematika Krške vasi in vasi 
okoli Dobove, upadla podtal-
nica vzdolž reke bo ponovno 
dvignjena, s čimer se bodo 
izboljšali pogoji za kmeto-
vanje, urejene bodo poti in 
okolica ter revitalizirani po-
toki, ki so zdaj skoraj presu-
šeni. V zadnjih desetih letih 
je bilo poleg treh HE zgraje-

nih na desetine km urejenih 
brežin reke in infrastrukture. 
Veseli smo pozitivnih odzivov, 
saj smo reko Savo iz globo-
ke struge pripeljali na površ-
je in omogočili ljudem, da to 
reko vidijo in jo čutijo. Kljub 
akumulacijskim bazenom je 
to še vedno reka, resda bolj 
počasna, zato pa tem bolj 
mogočna.

Brod na Savi pri Mostecu, ki 
nas je spremljal od otroštva, 
tudi v bodoče ostaja atrak-
cija. Morda mu bomo mora-
li dodati nekaj dodatnih ele-
ktričnih kilovatov za poletne 
mesece, ko bo pretok preni-
zek, da bi ga poganjal, ven-
dar sem prepričan, da bo de-
loval še mnogo let.

S HE Mokrice bo družba HESS, 
d.o.o. zaključila velik in dolg 
investicijski cikel, ki je trajal 
vse od leta 2002. Veliko smo 
doživeli, prijetnih in neprije-
tnih stvari, vendar je ob po-
gledu na prehojeno v ospred-
ju predvsem zadovoljstvo, da 
za nami ostajajo objekti in 
urejena okolica, ki je prije-
tna za življenje. Projekt se 
bo nadaljeval tudi po izgra-

dnji – potrebno bo vzdrževa-
ti okolico in elektrarne, po-
trebno bo kaj tudi spremeniti 
in prilagoditi novim okolišči-
nam; vsekakor bo ekipa druž-
be Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi z reko Savo živela 
naprej. Prihajale bodo nove 
generacije, ki bodo prinesle 
nove ideje, nove poglede in, 
prepričan sem, tudi izboljša-
le ter nadgradile do sedaj na-
rejeno. 

Nič ni večnega, tudi hidroe-
lektrarne ne. Nove tehnolo-
gije bodo prinesle tudi nove 
vire energije in že čez nekaj 
desetletij bodo morda hidro-
elektrarne le še ena od za-
starelih tehnologij, ki bodo 
imele zgolj zgodovinsko vre-
dnost. Ostalo pa bo nekaj, na 
kar človek še lep čas ne bo 
imel nobenega vpliva – voda! 
Velike akumulacije in še ve-
čje vodne zaloge pod zemljo 
bodo vir pitne vode za rodo-
ve za nami. Prepričan sem, 
da bodo te generacije vese-
le odločitev, ki so bile spreje-
te v začetku tega tisočletja.

� Bogdan�Barbič,�
� direktor�HESS,�d.o.o.

Dokončanje verige hidroe-
lektrarn na spodnji Savi je 
poleg tega, da je energetski 
projekt nacionalnega pome-
na, izjemno pomemben za 
občanke in občane občine 
Brežice. Od začetkov ume-
ščanja hidroelektrarne Mo-
krice v prostor se na občini 
zavedamo, da bo energet-
ski objekt močno spreme-
nil krajino za naslednjih sto 
let. Občina Brežice spremi-
nja svojo podobo in vsa pri-
zadevanja smo usmerili k 
cilju, da je umestitev hidro-
elektrarne čim bolj naravna 
in v sozvočju s potrebami ob-
čine. Zato smo močno skrb 
in pozornost namenili siner-
gijskim učinkom ter pozitiv-
ni kompenzaciji ob posegu v 
okolje. Vodilna zahteva obči-
ne pri podpori prizadevanj za 
izgradnjo HE Mokrice je vse-
skozi zagotovitev poplavne 
varnosti prebivalcem v na-
seljih, ki jih ogrožajo visoke 
vode – od Velikih Malenc, Kr-
ške vasi vse do Loč in Jese-
nic na Dolenjskem. 

Sam postopek umeščanja 
hidroelektrarne in prepo-
znavanje ter upoštevanje 
razvojnih potreb lokalne-
ga prebivalstva je zahteval 
izjemno veliko usklajevanj 
zahtev z različnimi strokov-
nimi službami pristojnih mi-
nistrstev. Občina je razvojne 
potrebe prebivalcev izposta-
vila na petih področjih – na 
prvem in najpomembnejšem 
mestu je poplavna varnost, 
sledi ureditev potrebne in-
frastrukture in priložnosti 
za razvoj kmetijstva, turiz-
ma in podjetništva. 

Zaščita pred poplavami med 
ostalimi ukrepi (nasipi …) za-
jema tudi poglobitev stru-
ge reke Save, kar bo vpliva-
lo na reguliranje reke Krke. 
Pri dolgoročnih projektih je 
seveda potrebno upošteva-
ti tudi prihodnje potrebe lo-
kalnega prebivalstva, ki jih 
s sabo prinaša čas. Ob iz-
gradnji HE Mokrice bomo 

občanke in občani pridobi-
li potrebno infrastrukturo, 
za katero občina sama ne 
bi mogla zagotoviti sredstev 
oz. bi jo lahko izvedla šele v 
daljni prihodnosti.

V infrastrukturnem smi-
slu je za prebivalce izje-
mno pomembna premosti-
tev na jezovni zgradbi med 
Jesenicami na Dolenjskem 
in  Ločami, ki bo omogoči-
la hitrejši dostop do obde-
lovalnih površin. Razrešiti je 
bilo potrebno tudi premosti-
tev med Trnjem in Termami 
Čatež, kar bo omogočila t. i. 
vzhodna obvoznica, ki pote-
ka iz smeri Bizeljskega. Ide-
ja o tej prometni povezavi 
sega v čas gradnje avtoce-
ste, ko je Direkcija za avto-
ceste RS (DARS) na pobudo 
občine predvidela prostor za 

priključitev ceste na rondoju 
pri Termah Čatež s premosti-
tvijo Save v smeri proti Ma-
riboru. Vzhodna obvoznica 
pomeni razbremenitev me-
sta in boljšo dostopnost do 
IPC Brezina. Ob gradnji HE 
Mokrice pa se bodo urejale 
tudi brežine ob reki Savi in v 
sklopu tega kolesarska pot, 
ki bo povezala Čatež ob Savi 
in Krško vas, ter pešpoti, pri-
merne za dostop in rekreaci-
jo tako občanov kot obisko-
valcev.

Z gradnjo HE Mokrice prido-
biva nove priložnosti kmetij-
stvo, ker bo HE omogočila do-
datne možnosti namakanja in 
s tem priložnost za intenziv-
no pridelavo na področju ob-
čine. Po  izgradnji HE Mokri-
ce obstaja tudi možnost za 
izvedbo komasacije zemljišč 
na tem področju. Nikakor pa 
ne gre zanemariti renaturaci-
je potoka Gabernica in prilo-
žnost za ureditev več let ne-
urejenih lastništev zemljišč.

Ob umestitvi energetske 
zgradbe so bile upošteva-
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»Gradnja HE Mokrice 
je izjemno pomembna 
zaradi poplavne varnosti 
in razvojnih priložnosti«

Pogled�na�grad�in�HE�Mokrice

Družba, ki zna in zmore 
premostiti ovire za 
dosego skupnega cilja!

HE�Mokrice�je�zadnja�hidroelektrarna�v�verigi�šestih�HE�na�
spodnji�Savi.�Je�pretočno�akumulacijskega�tipa�z�namešče-
nimi�tremi�cevnimi�agregati�z�instaliranim�pretokom�500�
m3/s�in�s�šestimi�pretočnimi�polji.�Povprečna�letna�proi-
zvodnja�je�ocenjena�na�128�GWh.�Območje�vpliva�hidro-
elektrarne�Mokrice�sega�od�sotočja�Save�s�Krko�do�meje�
s�Hrvaško.�Na�tem�odseku�bodo�izvedeni�ukrepi,�ki�bodo�
zagotovili�optimalno�izrabo�električne�energije,�obenem�
pa�ne�bodo�na�kakršen�koli�način�poslabšali�trenutnega�
stanje�narave.�Predvidena�je�polna�avtomatizacija�elek-
trarne�in�obratovanje�brez�posadke�ter�daljinsko�vode-
nje�iz�centra�vodenja.�

Osnovni�tehnični�podatki:
 - instaliran pretok: 500 m3/s 
 - bruto padec: 7,47 m
 - instalirana moč: 37,5 MVA  
 - povprečna letna proizvodnja: 128 GWh
 - koristna prostornina bazena: 2.600.000 m3

 - srednji letni pretok: 261 m3/s
 - obdobje izgradnje: 2016 – 2019
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Intenzivni razgovori o mo-
žnosti izgradnje hidroelek-
trarn v spodnjem toku reke 
Save, na odseku od Boštanja 
do državne meje z Republi-
ko Hrvaško, so se pričeli leta 
1998. V Posavju smo ocenili, 
da bi morda z izgradnjo HE na 
spodnji Savi uspeli preprečiti 
tudi veliko škodo, ki je dese-
tletja nastajala zaradi poplav 
reke Save. V ta namen so se 
tedanji župani posavskih ob-
čin odločili, da bodo soglašali 
z izgradnjo HE na spodnji Savi 
samo pod določenimi pogoji. 
Skupaj s predstavniki območ-
nega združenja seniorjev Po-
savja so tedanji župani posa-
vskih občin (Sevnica - pok. 
Kristijan Janc, Krško – Franc 
Bogovič in Brežic – pok. Vla-
dimir Deržič)  uskladili stali-
šča, pobude in pogoje, pod 
katerimi bo Posavje soglaša-
lo z izgradnjo verige hidro-
elektrarn v spodnjem toku 
reke Save. Dogovorili so se 
za »enoten nastop Posavja« 
in ne posamezne občine. To 
je bil dogovor, ki se je pozne-
je v pogajanjih z Vlado Repu-
blike Slovenije pokazal kot 
zelo uspešen in je v pripra-
vah na izgradnjo verige HE na 
spodnji Savi odigral pomemb-
no vlogo. 

Organizacijski 
pristop Posavja
23. julija leta 2000 je Državni 
zbor Republike Slovenije na 
osnovi osnutka zakona o po-
gojih koncesije za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save, ki sta ga v 
sprejem predlagala tedanja 
posavska poslanca pok. Jože 
Avšič in Branko Janc ter An-
ton Anderlič, sprejel« Zakon 
o pogojih koncesije za izko-
riščanje energetskega po-
tenciala spodnje Save«.
 
Pred obravnavo osnutka za-
kona v DZ RS sem tudi sam, 
kot predstavnik posavskih žu-
panov,  sodeloval pri usklaje-
vanju vsebine tega osnutka 
zakona. S sprejetim Zako-
nom o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save smo 
v Posavju soglašali, saj nam 
je poleg izgradnje hidroe-
lektrarn zagotavljal tudi iz-
gradnjo protipoplavne zašči-
te. Po sprejetju navedenega 
zakona so bili dani pogoji za 
pričetek priprave Koncesij-
ske pogodbe za izkorišča-
nje energetskega potenci-
ala spodnje Save, ki naj bi 
podrobno definirala obveze 
in pravice Republike Slove-
nije, koncesionarja Holdin-
ga Slovenske elektrarne (se-
daj družbe Hidroelektrarne 
na spodnji Savi) in Posavja. 
S tem je bila dokončno dana 

Hidroelektrarne 
na spodnji Savi in Posavje

Umeščanje hidroelektrarne 
Mokrice v naš prostor se je 
pričelo že leta 2006, ko je 
država pričela s postopkom 
Državnega lokacijskega na-
črta za hidroelektrarno Bre-
žice. Ta je tik pred pridobi-
tvijo gradbenega dovoljenja, 
za HE Mokrice pa se je po-
stopek pričel leta 2008 z lo-
čenim državnim prostorskim 
načrtom. V postopek spreje-

manja prostorskega akta za 
HE Mokrice je bila vključena 
tudi lokalna skupnost. Zako-
nodaja določa, da je potreb-
no z ureditvijo javnost ter 
občine seznaniti v fazi po-
bude, študije variant ter še 
enkrat v fazi osnutka načrta. 
Občina je pozvana, da poda 
smernice, v katere vključi 
usmeritve glede lokalnih jav-
nih služb ter interesov, ki se 
nahajajo na območju predvi-
dene umestitve, ter vse osta-
le za to območje pomembne 

podatke. Tekom nadaljnjega 
postopka lahko občina pre-
verja, kako so njene smerni-
ce upoštevane ter usklajuje 
svoje interese.

V nekajletnem usklajevanju 
je občina podala smernice 
k Državnemu prostorskemu 
načrtu avgusta 2011. Konec 
septembra 2012 je bila or-
ganizirana javna razgrnitev, 
ki je bila zaradi prestavljene 
vzhodne obvoznice in neka-

terih drugih večjih sprememb 
ponovno javno razgrnjena še 
konec januarja 2013. V avgu-
stu 2013 je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Uredbo o 
DPN za HE Mokrice.

Zaščita pred 
poplavami
Pri umeščanju hidroelektrar-
ne Mokrice je občina nepre-
stano sodelovala ter uskla-
jevala za lokalno skupnost 
pomembne posege. Med po-
membnejšimi je vsekakor 
protipoplavna zaščita Krške 

vasi ter Velikih Malenc, ki bo-
sta zaradi poglabljanja Save 
deležni manjšega poplavne-
ga vpliva s strani reke Krke. 
Protipoplavno bodo zaščite-

na tudi naselja Čatež ob Savi, 
Loče, Mihalovec in Rigonce. 
Tekom celotnega postopka je 

občina izpostavljala proble-
matiko protipoplavne zaščite 
za reko Sotlo. Zato je vlada s 
sprejetjem Uredbe o DPN za 
HE Mokrice sprejela še sklep 
o pripravi strokovnih pod-
lag za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti naselij pred vpli-
vi Sotle. 

Infrastruktura – 
premostitve in 
dostopi
Pomembna pridobitev za obči-
no in krajane Dobove ter oko-
liških naselij je premostitev 
na jezovni zgradbi za večna-
mensko rabo lokalnega pome-
na, ki se bo uporabljala tudi 
za vzdrževanje in obratovanje 
hidroelektrarne. Premostitev 
se bo na levem bregu naveza-
la na obstoječe poti ter preč-
kala potok Gabernica. Na de-
snem bregu se bo premostitev 
navezala na načrtovano dovo-
zno cesto do jezovne zgradbe.

Velik del usklajevanj je bil 
namenjen tudi tako imenova-
ni vzhodni obvoznici. Prvo-
tno zasnovana trasa je bila na 
pobudo civilne iniciative spre-
menjena, pomaknjena na se-
verno stran železniških tirov 
in kot takšna na koncu tudi 
umeščena v prostor. Vzhodna 
obvoznica bo Savo prečkala z 
novim mostom in se na koncu 
odseka navezala na obstoječe 
severno krožno križišče avto-
cestnega priključka Brežice.

Prostorsko umeščanje z vidika Občine Brežice

S skupnimi močmi do umestitve HE Mokrice
Potek umeščanja 
HE Mokrice
• 2006 – začetek umešča-

nja HE Mokrice 
• 2008 – začetek postopka 

priprave Državnega pro-
storskega načrta za HE 
Mokrice

• avgust 2011 - Občina 
Brežice da smernice k 
Državnemu prostorske-
mu načrtu za HE Mokrice

• september 2012 – jav-
na razgrnitev in predsta-
vitev predloga DPN za HE 
Mokrice javnosti

• januar 2013 – javna raz-
grnitev DPN-ja za HE Mo-
krice s popravki – vzho-
dna obvoznica

• avgust 2013 – Vlada RS 
sprejme Uredbo o DPN 
za HE Mokrice

Naselja,�tudi�Loče,�bodo�protipoplavno�zaščitena.

tudi možnost, da so bili pred-
stavniki Posavja enakovredni 
z ostalima udeležencema v 
projektu glede predlogov in 
zahtev ob umeščanju in sami 
izgradnji hidroelektrarn na 
spodnji Savi.

Organizacijski pristop Posav-
ja lahko razdelimo v dve ob-
dobji:  
• obdobje pogajanj o vsebi-

ni Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save in  

• obdobje po podpisu Konce-
sijske pogodbe za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save.

Za pogajanja o vsebini Kon-
cesijske pogodbe je Svet re-
gije Posavje imenoval »poga-
jalsko skupino«, ki je skupaj 
s predstavniki Vlade Republi-
ke Slovenije in Holdinga Slo-
venske elektrarne, praktič-
no tri leta vodila pogajanja 
in v tem času usklajevala de-
vet predlogov osnutka Kon-
cesijske pogodbe. Usklajeni, 
deseti predlog Koncesijske 
pogodbe za izkoriščanje 
energetskega potenciala spo-
dnje Save so 8. julija 2002 
podpisali predstavnik Vlade 
Republike Slovenije, pred-
stavnik Holdinga Slovenske 
elektrarne ter župani posa-
vskih občin Sevnica, Krško in 
Brežice. S tem so bila uspe-
šno zaključena trda pogaja-
nja predstavnikov Posavja s 
predstavniki Vlade Republi-
ke Slovenije in Holdinga Slo-
venske elektrarne.

Za dejansko izvrševanje do-
govorov znotraj koncesijske 
pogodbe je tedanji Svet re-
gije Posavje ukinil pogajalsko 
skupino in imenoval Odbor za 
hidroelektrarne na spodnji 
Savi, ki je kot edini predstav-
nik Posavja vodil vse razgo-
vore  v zvezi  z operativnim 
potekom izgradnje verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi. 
Za operativno spremljanje 
izgradnje posamezne HE na 
spodnji Savi so župani občin 
Sevnica, Krško in Brežice na 
predlog Odbora za HE na spo-
dnji Savi dodatno imenova-
li še svoje občinske komisije 
za spremljanje izgradnje HE 
na njihovem območju. Veli-
ka pozornost se je namenja-
la zlasti reševanju poplavne 
varnosti celotnega Posavja, 
reševanju ekologije (čistilne 
naprave), reševanju prostor-
skega urejanja, zaščiti kme-
tijskih zemljišč in možnosti 
zaposlovanja.

Potek izgradnje 
verige HE na 
spodnji Savi  
Na podlagi Zakona o pogojih 
za izkoriščanje energetske-
ga potenciala spodnje Save 
bi morala biti izgradnja veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi dokončana do leta 2018, 
Vlada Republike Slovenije je 
kasneje ta rok spremenila na 
leto 2015. Novi Zakon o po-
gojih koncesije za izkorišča-
nje energetskega potencia-
la spodnje Save, ki ga je DZ 
Republike Slovenije sprejel v 
oktobru leta 2012, pa dolo-
ča nov rok dokončanja izgra-
dnje HE na spodnji Savi, in 

sicer v letu 2016. Zaradi za-
mud pri pripravah na izgra-
dnjo HE Brežice in HE Mokri-
ce je rok nerealen in ne bo 
uresničen. V kolikor ne bo 
več zapletov pri pridobiva-
nju dokumentacije za priče-
tek izgradnje HE Brežice in 
HE Mokrice, je realen rok za 
dokončanje verige HE na spo-
dnji Savi med letoma 2018 in 
2020. 

Po dokončani izgradnji HE 
Boštanj v maju 2006 smo 
bili prepričani, da bo na-
daljnja izgradnja potekala 
hitreje in bolj tekoče, saj 
smo razpolagali z določeni-
mi znanji in referencami, ki 
jih prej nismo imeli. Žal smo 
se motili! Pri vsaki naslednji 
hidroelektrarni smo priče-
li popolnoma od začetka, 
predvsem zaradi neživljenj-
skih zakonskih predpisov in 
neprilagodljivosti nekaterih 
državnih uradnikov. Tako je 
prihajalo do zamujanja del 
pri HE Arto - Blanca, kakor 
tudi pri izgradnji HE Krško, 
kjer je bila zamuda zaradi 
nepravočasnega zagotavlja-
nja finančnih sredstev za iz-
gradnjo akumulacijskega 
bazena več kot leto dni. Po-
sebna zgodba sta pa vseka-
kor Državni prostorski načrt 
za HE Brežice in HE Mokrice, 
ki sta bila v izdelavi več kot 
pet let. Ob tem je morda po-
membno sporočilo, da se po-
stopki ob dobri volji lahko iz-
vajajo tudi hitreje, saj je bil 
DPN za HE Boštanj izdelan v 
dveh letih in pol in za HE Kr-
ško v dveh letih.

Sodelovanje 
Posavja s HESS in 
Vlado RS
Sodelovanje Odbora za hidro-
elektrarne na spodnji Savi s 
predstavniki koncesionarja, 
družbe Hidroelektrarne na 
spodnji Savi (HESS, d.o.o.), 
je vedno bilo in je korektno 
ter uspešno še sedaj. Povsem 
druga zgodba se kaže v sode-
lovanju odbora s predstavni-
ki Vlade Republike Slovenije in 
ministrstvi, še zlasti pa s posa-
meznimi uradniki, zaradi ka-
terih nastaja večina omenje-
nih zamud in zaradi katerih 
smo v Odboru za hidroelek-
trarne na spodnji Savi v veli-
kih primerih nemočni in odvi-
sni od njihove volje. Seveda 
se ob svojem delu srečujemo 
tudi z uradniki, ki veliko svo-
jega znanja, truda in energije 
vložijo v uspešnost nadaljnje 
izgradnje, za kar se jim pose-
bej zahvaljujemo! 

V odboru se zavedamo svo-
je odgovornosti do prebival-
cev Posavja in danih obljub 
v zvezi z reševanjem poplav-
ne in ostale problematike Po-
savja v času izgradnje hidro-
elektrarn na spodnji Savi in 
bomo storili vse,da bomo 
dane obljube realizirali.  Ko 
bo veriga hidroelektrarn na 
spodnji Savi postala sestav-
ni del Posavja in ne tujek v 
prostoru, bo odbor za HE na 
spodnji Savi kot predstavnik 
Posavja opravil svoje poslan-
stvo.
� Niko�Galeša,�predsednik�
Odbora�za�hidroelektrarne�

na�spodnji�Savi

Komisija za spremljanje izgradnje 
HE Mokrice
V občini Brežice deluje posebna Projektna skupina za spre-
mljanje in koordinacijo aktivnosti v zvezi z načrtovanjem 
hidroelektrarne Mokrice, ki je bila dne 12. 1. 2010 ime-
novana s sklepom župana. Skupino sestavljajo predstav-
niki lokalnih skupnosti z območij, ki jih obravnava Držav-
ni prostorski načrt.

Člani projektne skupine so: Rajka Križanac, predsednica 
komisije, Blaž De Costa, predstavnik Term Čatež, Jože 
Poldan, predstavnik KS Krška vas, Boštjan Lukež, pred-
stavnik KS Brežice, Milan Jamnik, predstavnik KS Čatež 
ob Savi, Dušan Blatnik, predstavnik vasi Mostec, Drago 
Škvarč, predstavnik vasi Mihalovec, Matjaž Urek, pred-
stavnik vasi Loče, Branko Proselc, predstavnik KS Dobova, 
Drago Iljaš, predstavnik vasi Rigonce, Zoran Gajski, pred-
stavnik KS Jesenice na Dolenjskem, Mira Budič, predstav-
nica KS Jesenice na Dolenjskem, Dejan Rostohar, pred-
stavnik Občine Brežice. 
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Pričakovanja 
lokalne 
skupnosti 
in društev
»Z izgradnjo HE Mokrice pre-
bivalci Dobove pričakujemo 
konec nevšečnosti ob popla-
vah, saj so bile naše zahte-
ve, da mora biti kakovostno 
rešeno vprašanje zadrževa-
nja podtalnih voda v Ločah 
in Rigoncah. Varovalni nasipi 
za Mihalovec, Loče in Rigon-
ce morajo biti zgrajeni tako, 
da ne bodo ogroženi objek-
ti prebivalcev. Pričakujemo 
tudi, da bo ureditev sledila 
državnemu prostorskemu na-
črtu, kajti zavedati se mo-
ramo, da bo tu razlivno ob-
močje za celotno Slovenijo. 
Prav tako pa pričakujemo, 
da bodo odpravljene krivice 
nastale ob izgradnji kanala 
Gabernice, ko so lastnikom 
odvzeli obdelovalne površi-
ne, kar bi se lahko zgodilo 
tudi v tem primeru, v kolikor 
ne bomo vztrajali na spreje-
tih sklepih. Prav tako pa pri-
čakujemo, da bo ob gradnji 
HE Mokrice z nasipi rešeno 
varovanje objektov in pre-
moženja na Velikem Obrežu 
- Gmajna, Dobovi in v Rigon-
cah - zgornja vas«.

KS�Dobova,�predsednik�
sveta�krajevne�skupnosti�

Mihael�Boranič

»Gradnjo HE Mokrice podpi-
ramo in od nje pričakujemo 
pozitivne učinke. Ta pred-
stavlja tako za naše društvo 
kot za vas pomemben dejav-
nik z vidika razvoja turistič-
ne ponudbe in varnosti pred 
poplavami, saj bodo s proti-
poplavnimi nasipi sosednja 
naselja varnejša. Zadovoljni 
smo, da je v prostorskem na-
črtu upoštevana naša želja: 
ohranitev kulturne dediščine 
- broda na reki Savi. Brod na 
Mostecu je poleg edinstvene 
dediščine tudi posebna turi-
stična zanimivost, kar kažejo 
tudi številke, saj smo v leto-
šnjem letu v sezoni do konca 
avgustu zabeležili kar 12.000 
prepeljanih obiskovalcev.« 

Brodarsko�turistično�
društvo�Mostec,�

predsednik�Andrej�Pinterič

»Športno-rekreacijski center 
Grič je področje, namenjeno 
občanom in obiskovalcem, ki 
se pridejo v poletnih mese-
cih k reki Krki sprostiti in 
ohladiti, saj stroga slovenska 
zakonodaja zaradi poplavno-
sti območja onemogoča ra-
zvoj ureditev, s katerimi si 
želimo razvijati športno-tu-
ristično ponudbo. S spreje-
tjem Državnega prostorske-
ga načrta za HE Mokrice pa 
se kažejo nekatere možno-
sti za uresničitev dela no-
vih ureditev in s tem razvoj. 
S poglobitvijo reke Save in 
ureditvijo reke Krke bo vpliv 
poplav na območje ŠRC Grič 
veliko manjši, kar posledič-
no pomeni tudi manjšo škodo 
ob poplavah in možnosti za 
nadaljnjo uporabo tako ko-
palcem kot tudi vsem osta-
lim uporabnikom, še posebej 
kajakašem Kajak kanu kluba 
Čatež.«  

Mitja�Oštrbenk,�lastnik�
Športno�rekreacijskega�

centra�Grič

Razvojne priložnosti 
za turizem
Z DPN-jem se umeščata tudi 
dve športno-rekreacijski 
območji, eno pri Velikih 
Malencah, drugo pri Moste-
cu. Na desnem bregu reke 
Krke pri Velikih Malencah se 
bo uredilo športnorekreacij-
sko območje z zatravljenimi 
športnimi igrišči (za odbojko, 
mali nogomet, badminton 
in balinanje) in piknik pro-
stori ter rečnim pristanom 
za čolne s privezi za čolne. 
Umestili smo tudi šotorišče 
– kamp in parkirišče za avto-
dome. Niže, na levem bre-
gu reke Save, pa se bodo v 
bližini naselja Mostec uredi-
li privezi za čolne, pristan za 
turistično plovbo, dostopi do 
vode, urgentni dostop za ga-
silce in reševalce, stojišča za 
ribolov in večnamenska povr-
šina za izvedbo vzdrževalnih 

del na brodu ter za izvedbo 
brodarskih prireditev. V sklo-
pu območja je dana možnost 
za dozidavo brodarske hiše in 
gradnjo ribiškega doma. Ob-
močje bo vključevalo še par-
kirišča za osebna vozila in 
avtodome.

Še eno rekreacijsko obmo-
čje je usklajeno na obmo-
čju Prilipske mrtvice, kjer 
se bodo uredile sprehajal-
ne, učne in druge tematske 
poti, manjše premostitve in 
opazovalnice za ptice. Ure-
dile se bodo večnamenske 
poti, ki se bodo navezale na 
kompleks Term Čatež in oko-
liške kmetijske površine ter 
omrežje poti vzdolž visoko-
vodnih energetskih nasipov. 
Območje bo opremljeno z 
urbano opremo, kot so po-
čivališča, razgledišča, klopi, 
koši za smeti, opozorilne in 
pojasnjevalne table.

Uredba o DPN 
tudi podlaga 
za reševanje 
posameznih 
primerov
Sprejeta Uredba o DPN za ob-
močje HE Mokrice bo omogo-
čila iskanje rešitev za tiste 
prebivalce, ki bodo želeli sa-
nacijo svojih objektov oz. jih 

Prostorsko umeščanje z vidika Občine Brežice

S skupnimi močmi do umestitve HE Mokrice
ponuditi investitorju v odkup. 
Uredba dopušča odkupe tistih 
objektov, za katere bo na 
podlagi podatkov ugotovlje-
no, da bodo stroški sanaci-
je višji od vrednosti objekta. 
Odkup nepremičnin bo ena iz-

med možnosti, v kolikor bodo 
to krajani tudi želeli. 

Uredba o DPN za HE Mokri-
ce vsebuje tudi določila, ki 

se nanašajo na renaturacijo 
vodotoka Gabernica. Z re-
naturacijo je mišljeno, da 
se preuredijo struge, lokal-
na zavarovanja, zasaditve in 
drugi ukrepi, s katerimi se 
poveča vrstna pestrost vo-

dnega ekosistema, to pa bo 
priložnost, da se uredijo od-
prta zemljiškoknjižna raz-
merja, ki stojijo že od regu-
lacije vodotoka.

Zakaj HE Mokrice? 
Umestitev HE v prostor ob-
čine Brežice bo zagotavlja-
la poplavno zaščito za na-
selja, povečala možnosti za 
razvoj turizma (športno-re-
kreacijske površine, kole-

sarske steze, rečna prista-
nišča, športni ribolov …) in 
kmetijstva (namakanje ob-
delovalnih površin, lažji do-
stop do zemljišč), omogočila 
hitrejše prometne povezave 

(vzhodna obvoznica) in reši-
la posamezne težave obča-
nov (odkupi zemljišč, sana-
cija stavb). Poleg naštetega 
je bilo že pred pričetkom 
gradnje HE v brežiški občini 
ustanovljeno podjetje HESS 
d.o.o., ki deluje v upravni 

zgradbi nekdanjega podjetja 
Vino Brežice in je v brežiški 
občini že ustvarilo nova de-
lovna mesta. Podjetje HESS 
trenutno zaposluje 37 oseb, 
v prihodnje naj bi se ta šte-
vilka še povečala. Občina 
Brežice bo po pričetku obra-
tovanja hidroelektrarne pri-
dobila letno 650.000 evrov iz 
naslova koncesijskih dajatev, 

ki jih bo namenila za ure-
janje infrastrukture po 

krajevnih skupnostih 
na območju HE. Ob 
vsem tem Občina 
Brežice upraviče-
no pričakuje, da 
bodo večstomili-
jonske investicije 
prinesle tudi nov 
gospodarski za-
gon lokalnim pod-
jetnikom in osta-
lim prebivalcem 
Posavja.

Premostitev�na�jezovni�zgradbi

Trasa�t.�i.�vzhodne�obvoznice

Na�Mostecu�je�predviden�prostor�za�brod.

Območje�Term�Čatež

Območje�za�rečno�pristanišče

Območje�za�rečno�pristanišče
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Javno podjetje Infra je za-
dolženo za gradnjo vodne, 
državne in lokalne infra-
strukture in tako bomo ob 
gradnji HE Mokrice izvedli 
infrastrukturne ureditve v 
skladu z vsebino Uredbe o 
prostorskem načrtu za ob-
močje HE Mokrice, po pred-
hodni potrditvi Programa in-
frastrukturnih ureditev za HE 
Mokrice, ki ga potrjuje Vla-
da RS.

Predmet Državnega prostor-
skega načrta so ureditve, na-
vedene v naslednjih sklopih: 

• hidroelektrarna Mokrice 
z jezovno zgradbo, aku-
mulacijskim bazenom, vi-
sokovodno – energetskimi 
nasipi, drenažnimi kana-
li in drugimi pripadajočimi 
ureditvami (transformator, 
stikališče, prelivni objekt, 
odlagališče za sedimente, 
poglabljanje struge),

• priključni daljnovod za 
vključitev hidroelektrarne 
v omrežje,

• prehod za vodne organiz-
me in drstišča,

• ureditve za zavarovanje 
brežin na območju akumu-
lacijskega bazena,

• ureditve za reguliranje 
globine podzemne vode in 
zaščita pred njenimi vplivi,

• ureditve izlivnih delov pri-
tokov reke Save,

• ureditve za zagotavljanje 
poplavne varnosti in nase-
lij Mihalovec, Loče in Ri-
gonce,

• dostopi do vode za nama-
kanje, zajem požarne vode 
za zaščito in reševanje ter 
rekreacijo,

• protierozijska zaščita na 
območju zunaj bazena,

Prilogo Posavskega 
obzornika o HE Mokrice so 
pripravili:
• HESS
• Občina Brežice
• Infra
• Odbor za HE na spodnji 

Savi
• HEP
• Zavod Neviodunum

Naklada: 26.500 izvodov
Krško, december 2013

Od zadnje zasnove projek-
ta Zagreb na Savi je minilo 
deset let. Na pobudo Hrvat-
ske elektroprivrede (HEP) se 
je lansko leto začela izdelava 
nove zasnove, ki na doslej še 
neraziskan način rešuje pro-
bleme zgornjega Posavja ter 
postavlja temelje za njegovo 
izrabo v energetske namene. 
Nova zasnova je končana in 
predstavlja tehnično podlago 
tega večnamenskega progra-
ma varovanja, ureditve in iz-
koriščanja reke Save od meje 
z Republiko Slovenijo do Siska.

Za povezavo med Zagrebom 
in reko Savo so bile od nek-
daj značilne poplave. Najbolj 
znana povodenj se je zgodila 
leta 1964, po kateri je bil v so-
delovanju z Združenimi naro-
di zgrajen in vzpostavljen sis-
tem zaščite srednjega Posavja 
pred poplavami. Ta sistem ni 
bil nikoli dokončan v obliki, v 
kateri je bil zasnovan, zato je 
del Posavja gorvodno in dolvo-
dno od Zagreba ostal brez za-
ščite pred poplavami.

Trenutno so urbanistični, tran-
sportni in energetski potenci-
ali reke Save na območju od 
Siska do meje z Republiko Slo-
venijo večinoma neizkorišče-
ni. Do leta 2003 je bilo raz-
vitih nekaj idejnih zasnov 
programa Zagreb na Savi, ki 
pa so vse vključevale pretok 
vodnega vala skozi mesto Za-
greb in drugačno obliko varo-
vanja in uporabe reke Save. 
Nova zasnova, ki je bila raz-
vita leta 2013, za razliko od 
dosedanjih predvideva od-
vajanje velikih vodnih valov 
s pomočjo razbremenilnega 

kanala Sava - Sava mimo me-
sta Zagreb.

Pri kanalu Sava - Sava gre za 
rekonstrukcijo kanala Sava - 
Odra. Rekonstrukcija je načr-
tovana tako, da bi obstoječi 
kanal v najbližji točki ponovno 
povezali z reko Savo (v bližini 
Privlake) ter ga toliko poglo-
bili, da bi zmogel ob prihodu 
vodnega vala sprejeti 4.500 
m3/s pretoka. Za ponovno po-
vezavo s Savo bo potrebno na 
novo izkopati 5 km trase ka-
nala in ga razširiti v njegovem 

spodnjem delu. Razširitev je 
načrtovana na desni strani, 
saj se na levi nahajajo nase-
lja. Globina kanala variira od 
6,3 m do 10,9 m.

Skupni energetski potencial 
reke Save na območju od meje 
z Republiko Slovenijo do Siska 
znaša približno 150 MW. Ener-
getski objekti po novi zasno-
vi programa Zagreb na Savi bi 
imeli povprečno letno proizvo-
dnjo in inštalirano moč pribli-
žno 630 GWh, vse iz obnovlji-
vih virov energije. To ustreza 

višini 25 % letnih potreb me-
sta Zagreb pri povprečni pora-
bi. Elektroenergetski objekti 
v novi zasnovi so HE Zaprešič 
(Podsused) - 46 MW, HE Preč-
ko - 42 MW, HE Sisak - 27 MW 
ter štiri majhne hidroelektrar-
ne skozi Zagreb s skupno mo-
čjo okoli 40 MW (Jarun, Šan-
ci, Petruševec in Ivanja Reka).

Med izdelavo nove zasnove je 
bila preučena tudi možnost iz-
gradnje črpalne hidroelektrar-
ne na Medvednici. ČHE Med-
vednica bi kot spodnji bazen 

Zagreb na Savi - energetika v službi varovanja okolja
uporabljala akumulacijo HE 
Prečko, medtem ko se je za 
najustreznejšo raziskano loka-
cijo zgornjega bazena pokazal 
Bradovec. Maksimalna možna 
moč črpalne hidroelektrarne 
na tej lokaciji znaša 500 MW. 
Vendar pa ta elektrarna ni se-
stavni del sistema, zato bo do 
njene izgradnje prišlo, če bi 
se za kaj takega pokazale po-
trebe v hrvaškem energet-
skem sistemu.

Prednost nove zasnove pro-
gama Zagreb na Savi je njen 
večnamenski značaj oziroma 
to, da se koristi ne nanaša-
jo zgolj na energetsko upora-
bo reke. Z uresničitvijo nove 
zasnove bi se zmanjšal nivo 
podzemnih voda, s čimer bi 
energetski objekti imeli eko-
loško funkcijo, saj bi na tem 
območju pozitivno vplivali na 
floro in favno. Predvideno je 
tudi, da bi bil vsak energet-
ski objekt opremljen z ladij-
sko zapornico, kar bi omogoči-
lo, da bi bila reka Sava plovna 
do meje z Republiko Sloveni-
jo, s tem pa bi bile izpolnje-
ne prevzete mednarodne ob-
veznosti Republike Hrvaške.

Prostorski potenciali v Zagre-
bu so prav tako pomembna 
korist, ki bi nastala z uresni-
čitvijo nove zasnove, vendar 
je potrebno ta prostor preu-
čiti z vidika interesov stroke in 
vseh prebivalcev Zagreba. O 
namenu prostora je potrebno 
odločati v širokem demokra-
tičnem postopku. Z izvedbo 
nove zasnove bi se prav tako 
pomembno dvignil nivo zašči-
te pred poplavami. Predvide-
ni nivo zaščite območja gorvo-

Nadaljujemo z zagotavljanjem poplavne varnosti 
• splavnica ob jezovni zgrad-

bi,
• vzhodna obvoznica Brežic,
• ureditev športno rekreacij-

skega območja Grič,
• ureditev športno rekreacij-

skega območja Mostec,
• ureditev območja za rekre-

acijo pri Prilipski mrtvici,
• ureditve državne kolesar-

ske povezave ter lokalnih 
kolesarskih povezav na ob-
močju državnega prostor-
skega načrta za HE Mokrice,

• ureditev nadomestnih habi-
tatov in mirnih območij ter 
druge ureditve za ohranja-
nje narave.

 
Vsebina Državnega prostor-
skega načrta je tudi prikaz 
območja z načrtom parcel, 
torej zemljišč, ki jih bomo 
potrebovali za izvedbo naših 
projektov. Tudi pridobivanje 
lastninske pravice na zemlji-
ščih potrebnih za izgradnjo 
HE Mokrice je v pristojnosti 

podjetja INFRA in ti postop-
ki pomenijo začetek gradnje 
HE Mokrice, sam pričetek pa 
se začne s pravočasnim se-
znanjanjem lastnikov nepre-
mičnin o naši nameri.

Gradnja HE Mokrice je za-
dnja v verigi zgrajenih HE na 
spodnji Savi in pomeni za-
ključek vseh infrastruktur-
nih ureditev v tem delu Slo-
venije, poudarek pa bo poleg 
vseh naštetih ureditev na za-

gotavljanju poplavne varno-
sti. Rezultati in izkušnje iz 
dosedanjih zaključenih pro-
jektov na HE Boštanj, HE 
Arto - Blanca in v večji meri 
tudi HE Krško kažejo, da bo 
poplavna varnost ob zaključ-
ku gradnje HE Mokrice zago-
tovljena v obsegu celotne 
zgrajene verige hidroelek-
trarn.

� Vojko�Sotošek,�direktor�
� podjetja�Infra�d.o.o.

Zasnova�projekta�Zagreb�na�Savi

Pogled�na�izvedene�ureditve�v�okviru�HE�Krško Načrtovane�ureditve�na�območju�DPN�za�HE�Mokrice

dno in dolvodno od Zagreba bi 
se dvignil na nivo tisočletnih 
voda, kar je današnji nivo za-
ščite mesta Zagreb.

Novo zasnovo je recenzira-
lo 14 strokovnjakov s podro-
čja hidrotehnike, hidravli-
ke, energetike, urbanizma in 
ekologije. V skupni recenziji 
je navedeno, da je obravna-
vano gradivo eden izmed naj-
boljših elaboratov raziskoval-
nega značaja v zadnjem času 
in je spodbuda investitorju za 
nadaljnji razvoj programa.
� za�HEP,�Leo�Penović


