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1 MOŽNI VPLIVI POSEGA NA OKOLJE OZIROMA NJEGOVE DELE IN 

ZDRAVJE LJUDI TER MOŽNI UČINKI TEH VPLIVOV GLEDE 

OBREMENITVE OKOLJA 

1.1 VPLIVI NA ČLOVEKA IN NJEGOVO ZDRAVJE 

Pri pregledu vplivov posega  na zdravje ljudi je pomembna oddaljenost prebivalcev od 

lokacije posega. Na oddaljenosti 250 m od posega je stalno prijavljenih 1443 prebivalcev. 

Na oddaljenosti 50 m od posega je stalno prijavljenih 179 prebivalcev. V neposredni 

bližini do 10 m od posega se nahaja 31 stalno prijavljenih prebivalcev.   

 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki 

določajo standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje 

zmanjševanja vplivov in s tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s 

tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje, ter posebne pravne režime na 

obravnavanem območju. 

 

Za potrebe presoje vplivov na okolje je bil izdelan modelni izračun emisij hrupa v sklopu 

strokovne podlage »Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, Kova, april 2021« na podlagi 

katere se ugotavljajo vplivi posega in predpisujejo omilitveni ukrepi, ki je priložena v 

prilogi Zvezka 5. 

 

Tabela 1: ŠTEVILO STALNO PRIJAVLJENIH PREBIVALCEV NA OBMOČJIH RAZLIČNIH ODDALJENOSTI  OD 

POSEGA 

Oddaljenost 

od lokacij 

posega (m) 

Število 

stalno 

prijavljenih 

prebivalcev 

Obrazložitev območja 

1000 6265 Območje vključuje del mesta Brežic južno od Bizeljske ceste, celotno 

Krško vas, Velike Malence, Čatež ob Savi, Prilipe, Mostec, Mihalovec, 

Loče, Rigonce, Dobovo, Veliki Obrež, Podgračeno, Zgornjo in 

Spodnjo Ribnico. Delno vsebuje območje tudi naselja Mrzlava vas,  

Dvorce, Gabrje ob Dobovi in Cirnik.  

Zaradi izgradnje  daljnovoda (poseg C.1.) v to območje spadajo še 

naselja Veliki in Mali Obrež, Sela pri Dobovi, Bukošek, Brezina, 

Podvinje, Dečno Selo in Glogov Brod. 

500 2366 Območje vključuje manjši del mesta Brežic južno od gradu Brežice. 

Celotno vas Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, in Spodnjo Ribnico. 

Delno vsebuje območje tudi naselja Krška vas, Prilipe, Čatež ob 

Savi. 

Zaradi izgradnje daljnovoda (poseg C.1.) v to območje spadajo še 

deli naselij Veliki in Mali Obrež, Sela pri Dobovi, Bukošek in Brezina. 

250 1443 Na območju 250 m od posega se zaradi visokovodnih nasipov za 

zaščito naselij (poseg D.1.), nahaja celotno vas Mihalovec, Loče in 

Rigonce. Delno vsebuje območje tudi naselja Mostec, Krška vas, 

Prilipe, Čatež ob Savi in Spodnjo Ribnico. V to območje sega tudi 
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večino kompleksa Term Čatež. 

Zaradi izgradnje  daljnovoda (poseg C.1.) v to območje spadajo še 

deli naselij Veliki in Mali Obrež, Sela pri Dobovi in Bukošek. 

100 533 Na območju 100 m od posega se največ prebivalcev nahaja v Krški 

vasi (poseg D.2.), Mostecu, Mihalovcu in Ločah (poseg D.1.). 

Posamezni prebivalci se v 100 m pasu nahajajo tudi v naseljih Čatež 

ob Savi, Velike Malence, Podgračeno, Ribnica, Rigonce, Veliki Obrež 

in Sela ob Dobovi (zaradi posegov, D.1., D.2. B., in C.1.)  

50 179 Na območju 50 m od posega se največ prebivalcev nahaja v Krški 

vasi (poseg D.2.), Mostecu, Mihalovcu in Ločah (poseg D.1. in D.3.). 

Posamezni prebivalci se v 50 m pasu nahajajo tudi v naseljih Čatež 

ob Savi, Velike Malence (poseg D.2.), Podgračeno (poseg D.6. in B.) 

ter Ribnica, Rigonce (poseg, D.1., D.6. in B.).  

25 80 Na območju 25 m od posega se največ prebivalcev nahaja v Krški 

vasi (poseg D.2.), Mostecu (poseg D.3.), Mihalovcu in Ločah (poseg 

D.1. in D.3.). Posamezni prebivalci se v 25 m pasu nahajajo tudi v 

naseljih Čatež ob Savi in Ribnica (zaradi posegov, B.1., D.6. in B.) 

10 31 Neposredno ob Krki v Krški vasi, kjer niso predvidena večja dela se 

nahaja 6 prebivalcev (poseg D.2.). V gostilni Budič (Čatež ob Savi) 

je 5 stalno prijavljenih prebivalcev. Na tem mestu so predvidena 

lokalna protipoplavna zavarovanja brežin, ter v Savi poglobitev dna 

struge (poseg B. in B.5.). V naselju Mostec prebiva 17 stalno 

prijavljenih prebivalcev v objektih ki se bodo sanirala (poseg D.3.). 

Ravno tako so v naselju Loče prijavljeni 3 stalni prebivalci, kjer se 

bo saniral objekt (poseg D.3.).  

 

 

Slika 1: STALNO PRIJAVLJENI PREBIVALCI (RDEČE PIKE) V ODDALJENOSTI 250 M OD POSEGA (OZNAČENI Z 

MODRO BARVO) 
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Slika 2: STALNO PRIJAVLJENI PREBIVALCI (RDEČE PIKE) V ODDALJENOSTI 50 M OD POSEGA  (OZNAČENI Z 

MODRO BARVO) 

 

 

1.1.1 VPLIV NA OBREMENJENOST S HRUPOM 

Tabela 2: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA HRUP MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je 

pozitiven* 

A+ ali 5+  Gradnja/obratovanje bo zmanjšala obremenitev okolja s 

hrupom; 

Ni vpliva A ali 5 Gradnja/obratovanje ne bo obremenjevala okolja s 

hrupom; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 4+ Obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje/obratovanja 

je sicer prisotna vendar zanemarljiva in bistveno pod 

mejnimi vrednostmi; 

Vpliv je 

nebistven 

B ali 4 Obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje/obratovanja 

ne bo presegala mejnih vrednosti kazalcev na celoletni 

ravni za vir hrupa. Poleg upoštevanje dobre prakse, 

standardov in področne zakonodaje dodatni ukrepi niso 

potrebni; 

Vpliv je 

nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

C ali 3 Obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje/obratovanja 

ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo presegala 

mejnih vrednosti kazalcev za vir hrupa na celoletni ravni; 

Vpliv je bistven D ali 2 Obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje/obratovanja 

bo velika in bo presegala mejne vrednosti kazalcev hrupa 

na celoletni ravni za vir hrupa. Potrebno je izvesti 

zahtevnejše omilitvene ukrepe; 

Vpliv je 

uničujoč 

E ali 1 Obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje/obratovanja 

bo zelo velika in bo bistveno presegala mejne vrednosti 
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kazalcev hrupa na celoletni ravni za vir hrupa, omilitveni 

ukrepi ne morejo zmanjšati obremenitev pod mejno 

vrednost. 
* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

Tabela 3: PREGLED VPLIVOV POSAMEZNIH POSEGIH NA OBREMENJENOST S HRUPOM 

Šifra 

posega  

Opis posega  Opis vpliva  

A.1 Jezovna zgradba Med gradnjo: Vpliv na obremenitev s hrupom bo prisoten 

predvsem med gradnjo in bo nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C ali 3). Predvideni so splošni ukrepi 

na gradbišču brez varovalne ograje. Gradbišče jezovne 

zgradbe bo vplivalo na povečano obremenjenost s 

hrupom na območju  hiš zaselka Ribnica na severni strani 

avtoceste. Vendar ni pričakovati prekomerne obremenitve 

s hrupom.    

  

V času obratovanja: Med obratovanjem jezovna zgradba 

ne povzroča hrupa. Strojnica se nahaja v zaprtem 

prostoru. Občasno bodo potekala vzdrževalna dela 

(košnja, remonti). Glede na oddaljenost od naselij in 

nizko intenzivnost hrupa, bo vpliv na obremenjenost s 

hrupom zanemarljiv (B + ali 4+) 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: Gradnja prehoda bo potekala v okviru 

gradbišča jezovne zgradbe. Vpliv bo nebistven (B ali 4)   

  

V času obratovanja: Emisij hrupa med obratovanjem ne 

bo. Vpliva ne bo (A ali 5) 

B.                                            

 

B.1. 

B.2. 

Akumulacijski 

bazen 

Visokovodni 

energetski nasipi 

Drenažni kanali 

Med gradnjo: Vpliv na obremenitev s hrupom bo prisoten 

predvsem med gradnjo in bo nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C ali 3). Gradbišče akumulacijskega 

bazena  bo vplivalo na povečano obremenjenost s 

hrupom na območju naselja Čatež ob Savi (Savska pot) 

in turističnega kompleksa Terme Čatež. V ostalih naseljih 

Mostec, Loče, Rigonce, Podgračeno ter območje zaselka 

Ribnica na severni strani avtoceste bo vpliv nebistven (B 

ali 4).    

  

V času obratovanja: Med obratovanjem akumulacijski 

bazen ne povzroča hrupa. Občasno bodo potekala 

vzdrževalna dela (npr. košnja). Po potrebi se čisti 

sediment iz rečnega dna. Glede na oddaljenost od naselij 

in nizko intenzivnost hrupa, ki ne presega hrupa 

značilnega za kmetijsko rabo bo vpliv na obremenjenost s 

hrupom zanemarljiv (B+ ali 4+) 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: Med gradnjo visokovodnega 

razbremenilnika bo prisoten hrup gradbišča (zemeljska 

dela, betoniranje) vendar zaradi oddaljenosti od naselij 

(600 m) bo vpliv na obremenitev s hrupom zanemarljiv 

(B+ ali 4+).   

  

V času obratovanja: Med obratovanjem hrupa ne bo (A ali 

5), občasno – glede na pogostost poplav, se bodo odprle 

hidravlične zapornice, kar pa ne povzroča emisij hrupa. 
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B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: Priprava prostora za sedimente se bo 

izvajala v okviru gradnje akumulacijskega bazena 

(nasipov in drenaž). Sama območja rezerviranih 

prostorov za sedimente ležijo na večji oddaljenosti od 

naselij (cca 300 m od Term Čatež oz. cca 680 m od 

Mihalovca in Loč). Vpliv bo nebistven (B ali 4)   

  

V času obratovanja: Med obratovanjem bo po roku 10 – 

15 let potekalo premeščanje sedimentov iz dna 

akumulacije in vgradnjo le teh na zanje pripravljene 

rezervirane prostore. Dejavnost (delovanje bagrov, plovil 

za črpanje mulja in tovornjakov) bo povzročala hrup 

vendar le ta ne bo povzročal čezmernih obremenitev. 

Vpliv bo nebistven  (B ali 4). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: Izvedba poglobitev Save na območju 

sotočja s Krko bo imela nebistven vpliv (B ali 4) na 

obremenjenost prebivalstva s hrupom. Zaradi zemeljskih 

del se bo povečala obremenjenost v Čatežu ob Savi. 

Izvedba poglobitev dolvodno od HE Mokrice ne bo imelo 

vpliva na povečanje obremenitve prebivalstva s hrupom 

(A ali 5).   

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo, ker ne bo nobenih posegov 

(A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo: Priprava prostora za odlaganje rodovitnega 

dela tal na rezervirane prostore za sedimente se bo 

izvajala v okviru gradnje akumulacijskega bazena ter 

nasipov in drenaž. Sama območja lokacij rezerviranih 

prostorov za sedimente ležijo na večji oddaljenosti od 

naselij (cca 300 m od Term Čatež oz. cca 680 m od 

Mihalovca in Loč). Vpliv bo nebistven (B ali 4)   

  

Med obratovanjem: Med obratovanjem se bo v roku nekaj 

let zemljina iz območij deponij sedimentov razvozila na 

okoliška kmetijska zemljišča. Ocenjujemo, da bo vpliv na 

obremenjenost hrupa v okviru obstoječe obremenjenosti 

zaradi dejavnosti kmetijstva na obravnavanem območju. 

Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

   

C.1. 

C.2. 

110 kV daljnovod 

20 kV priključek 

za JZ 

Med gradnjo: Med gradnjo bodo vplivi delovanja 

gradbene mehanizacije na obremenjenost prebivalstva s 

hrupom zanemarljivi (B+ ali 4+).   

  

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo (A ali 5). 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo: Med gradnjo bodo vplivi na obremenjenost 

s hrupom zaradi prometa po dovozni cesti zanemarljivi 

(B+ ali 4+).  

  

V času obratovanja: Med obratovanjem bo vpliv na 

obremenjenost s hrupom zaradi prometa po dovozni cesti 

zanemarljiv (B+ ali 4+). Predviden je promet cca 2 vozili 

na dan. 
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D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo: Med gradnjo bo vpliv na obremenitev s 

hrupom zaradi delovanja strojne mehanizacije (zemeljska 

dela) vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (C ali 3) predvsem zaradi bližine stanovanjskih 

objektov (Rigonce 22 in Loče 53).  

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo, ker ne bo nobenih posegov 

(A ali 5). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo: Izvedba izlivnega dela Krke bo imel 

zanemarljiv vpliv (B ali 4) na obremenjenost prebivalstva 

s hrupom. Zaradi oddaljenosti izvedbe zemeljskih del se 

ne bo bistveno povečala obremenjenost s hrupom na 

območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela se bodo 

izvajala najbližje objektu Zagrebška cesta 2 (oddaljenost 

cca 100m).  

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo, ker ne bo nobenih posegov 

(A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: V času rušitve bodo prisotne emisije hrupa 

vendar zaradi večje oddaljenosti od naselij (več kot 75 m) 

ter kratkotrajne prisotnosti bo vpliv na obremenitev s 

hrupom zanemarljiv (B+ ali 4+). V primeru sanacije kleti, 

lahko pričakujemo emisije hrupa v samem naselju vendar 

bo vpliv na obremenjenost s hrupom zaradi 

kratkotrajnega obdobja gradbenih del (nekaj dni) 

nebistven (B ali 4).  

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo (0). Ne bo emisij hrupa. 

D.4. 

 

 

D.5. 

Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Ureditev mirnih 

območij 

Med gradnjo: Med gradnjo bodo vplivi delovanja 

gradbene mehanizacije na obremenjenost prebivalstva s 

hrupom zanemarljivi (B+ ali 4+)   

  

V času obratovanja: Med obratovanjem vpliva na 

obremenitev s hrupom ne bo, ker ne bo nobenih posegov 

(A ali 5). 
 

 SPLOŠNO 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju (Ur. list RS št. 43/2018, 59/2019), so prikazane v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 4: MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA ZA CELOTNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM Lnoč IN 

Ldvn ZA POSAMEZNA OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM 

Območje varstva pred 

hrupom 

Lnoč 

dB(A) 

Ldvn  

dB(A) 

IV. območje 65 75 

III. območje 50 60 

II. območje 45 55 

I. območje 40 50 
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Tabela 5: MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA ZA CELOTNO OBREMENITEV POSAMEZNEGA OBMOČJA 

VARSTVA PRED HRUPOM  Lnoč IN Ldvn ZA POSAMEZNA OBMOČJA VARSTVA PRED HRUPOM, KI GA POVZROČA 

OBREMENJEVANJE ENEGA ALI VEČ LINIJSKIH VIROV HRUPA ALI LINIJSKEGA VIRA HRUPA IN VEČJEGA 

LETALIŠČA ALI LINIJSKEGA VIRA HRUPA PRISTANIŠČA 

Območje varstva pred 

hrupom 

Lnoč 

dB(A) 

Ldvn  

dB(A) 

IV. območje 80 80 

III. območje 59 69 

II. območje 53 63 

I. območje 47 57 

 

 

Tabela 6: MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA Ldan ,Lnoč, Lvečer, Ldvn, KI GA POVZROČA NAPRAVA, 

OBRAT, LETALIŠČE, KI NI VEČJE LETALIŠČE, HELIKOPTERSKO VZLETIŠČE,  

OBJEKT ZAPRETOVOR BLAGA IN ODPRTO PARKIRIŠČE 

Območje varstva pred 

hrupom 

Ldan  

dB(A) 

Lvečer  

dB(A) 

Lnoč  

dB(A) 

Ldvn  

dB(A) 

IV. območje 73 68 63 73 

III. območje 58 53 48 58 

II. območje 52 47 42 52 

I. območje 47 42 37 47 

 

 
Tabela 7: MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA LI, KI GA POVZROČAJO OBRATOVANJE LETALIŠČA, 

PROSTANIŠČA, HELIPORTA, OBJEKTA ZA PRETOVOR BLAGA, NAPRAVE, OBRATA ALI INDUSTRIJSKEGA 

KOMPLEKSA  

Območje varstva pred 

hrupom 

L1 – obdobje večera in 

noči  

dB(A) 

L1 – obdobje dneva  

dB(A) 

IV. območje 90 90 

III. območje 70 85 

II. območje 65 75 

I. območje 60 75 

 

 

Tabela 8: MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA Ldan ,Lnoč, Lvečer, Ldvn, KI GA POVZROČA 

GRADBIŠČE 

 Ldan  

dB(A) 

Lvečer  

dB(A) 

Lnoč  

dB(A) 

Ldvn  

dB(A) 

Vir hrupa 65 60 55 65 

Celotna obremenitev / / 59 69 

Konična raven hrupa L1 85 70 70 / 

 

Celotna obremenitev okolja s hrupom je čezmerna, če vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn 

na katerem koli mestu ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom 

presega mejno vrednost, določeno v tabeli 4.  
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Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira 

hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča, je celotna obremenitev 

okolja s hrupom čezmerna, če vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn na katerem koli mestu 

ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom presega mejno vrednost, 

določeno v tabeli 5. 

 

Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira 

hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča ter tudi obratovanja 

naprav, industrijskih kompleksov, obratov, letališča, ki ni večje letališče, heliporta, 

objektov za pretovor blaga ali odprtega parkirišča, se uporabljajo mejne vrednosti iz 

tabele 5 samo, če celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu ocenjevanja hrupa 

presega mejne vrednosti iz tabele 6. 

 

Če je hrup posledica obratovanja naprave, obrata, industrijskega kompleksa, letališča, ki 

ni večje letališče, heliporta ali objekta za pretovor blaga, je obremenitev okolja s hrupom 

čezmerna, če:  

 

 vrednost kazalca hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč ali Ldvn na katerem koli mestu ocenjevanja 

presega mejno vrednost, določeno v tabeli 6, ali  

 vrednost konične ravni hrupa L1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega 

mejno vrednost, določeno v tabeli 7. 

 

Če je hrup posledica obratovanja gradbišča, je obremenitev okolja s hrupom čezmerna, 

če:  

 

 vrednost kazalca hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč ali Ldvn nakaterem koli mestu ocenjevanja 

presega mejno vrednost, določeno v tabeli 8,  

 vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn celotne obremenitve okolja s hrupom na 

katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 8  

 vrednost konične ravni hrupa L1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega 

mejno vrednost, določeno v tabeli 8, ali  

 ekvivalentna raven hrupa, ob sobotah po 16. uri, nedeljah ali dela prostih dnevih, 

presega mejno vrednost, določeno v tabeli 8, za obratovanje v nočnem času. 

 

Glede na namensko rabo prostora ocenjevalna mesta uvrščamo v III. območje varstva 

pred hrupom.  

 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE 

Gradnja HE Mokrice bo trajala okvirno 42 mesecev (koncesijsko obdobje izgradnje), pri 

čemer se ocenjuje da bodo hrupnejša dela potekala samo okvirno 24 do 32 mesecev 

(gradnja jezovne zgradbe – gradnja nasipov oz. akumulacijskega bazena). Med gradnjo 

bo obremenitev s hrupom povečana na območju gradbišča jezovne zgradbe ter 

gradbenega platoja. Ob reki Savi se bodo izvajala dela na ureditvi akumulacijskega 

bazena in gradnji visokovodnega preliva. Gradnja visokovodnih nasipov bo potekala 
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ponekod v bližini stanovanjskih objektov vendar se ocenjuje, da bo ta vpliv časovno 

omejen na nekaj mesecev. Območje ob ureditvi akumulacijskega bazena in gradnji 

visokovodnega razbremenilnika je pretežno nenaseljeno. Na teh območjih bodo 

prevladujoči viri hrupa obratovanje gradbene mehanizacije in interni transport na 

gradbišču.  

  

Za dostop do gradbišča HE Mokrice je predvidenih več dostopnih poti. Gradbiščne poti 

bodo večinoma speljane po internih gradbiščnih poteh stran od naselij. Pomembnejša je 

gradbiščna pot, ki bo potekala skozi naselja bo od Brežic proti Dobovi, ostale poti se 

naseljem izognejo. Bolj obremenjeno z gradbiščnimi potmi bo tudi naselje Čatež ob Savi, 

vendar predstavlja dodatna obremenitev prebivalstva s hrupom zaradi gradbiščnih poti 

nebistven vpliv. Območje modela je veliko cca. 10 x 10 km in zajema celotno območje 

DPN HE Mokrice in del okolice, ki bi lahko bil v vplivnem območju posega. Ocenjevanje 

hrupa v času gradnje upošteva celotno obremenitev okolja s hrupom. Pri ocenjevanju 

hrupa so upoštevani obstoječi viri hrupa (ceste in železnica) dodane so gradbiščne poti 

ter gradbišča na vseh posegih. Pri gradbišču je bil vir hrupa postavljen na rob gradbišča 

oz. na območjih, ki so najbolj izpostavljena. Izračunan predstavlja tako primer največje 

obremenitve, se pravi, ko bo strojna mehanizacija najbližje objektom z varovanimi 

prostori. Dejansko dosežene obremenitve s hrupom bodo v povprečju nižje od modelskih 

vrednosti. Gradnja bo potekala v dnevnem času od 7-18h.  

  

Za potrebe izračuna hrupa zaradi delovanja gradbišča so bile uporabljene okvirne 

vrednosti zvočnih moči delovnih naprav, ki jih določa Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki 

se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006 in 17/2011). 

 

Tabela 9: MEJNE RAVNI HRUPA NEKATERIH DELOVNIH NAPRAV 

 

 

Vrsta stroja 

Neto moč (P) v 

kW, električna 

moč (Pel) v kW 

rezalna širina (L) 

v cm, 

masa (m) v kg 

Dovoljena raven zvočne moči 

v dB/1 pW 

od uveljavitve 

tega 

pravilnika 

(I. stopnja) 

od 

uveljavitve 

tega 

pravilnika  

(II. stopnja) 

Stroji za kompaktiranje 

(vibracijski valjarji, vibracijske 

plošče in vibracijski bati) 

P <= 8 

8 < P <= 70  

P > 70 

108 

109 

89 + 11 lg P 

105 

106 

86 + 11 lg P 

Buldožerji na gosenicah, 

nakladalniki na gosenicah, bagri 

- nakladalniki na gosenicah 

P <= 55  

P > 55 

106 

87 + 11 lg P 

103 

84 + 11 lg P 

Buldožerji na kolesih, 

nakladalniki na kolesih, bagri - 

nakladalniki na kolesih, 

prekucniki, ravnalniki -grederji, 

kompaktorji za odpadke na 

odlagališčih, viličarji z motorji z 

notranjim izgorevanjem, 

P <= 55  

P > 55 

104 

85 + 11 lg P 

101 

82 + 11 lg P 
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premični žerjavi, stroji za 

kompaktiranje (nevibracijski 

valjarji), finišerji za ceste, 

hidravlični agregati 

Bagri, gradbena dvigala za 

transport blaga, gradbeni vitli, 

motorni okopalniki-

motokultivatorji 

P <= 15  

P > 15 

96 

83 + 11 lg P 

93 

80 + 11 lg P 

Ročno upravljani lomilci in 

krampi za beton 

M <= 15 

15 < M < 30 

 M >= 30 

107 

94 + 11 lg M 

96 + 11 lg M 

105 

92 + 11 lg M 

94 + 11 lg M 

Stolpni žerjavi  98 + lg P 96 + lg P 

Varilni generatorji, električni 

generatorji 

Pel <= 2 

2 < Pel <= 10  

Pel > 10 

97 + lg Pel 

98 + lg Pel 

97 + lg Pel 

95 + lg Pel 

96 + lg Pel 

95 + lg Pel 

Kompresorji P <= 15  

P > 15 

99 

97 + 2 lg P 

97 

95 + 2 lg P 

 

 

Jezovna zgradba 

Za oceno obremenitve okolice gradbišča jezovne zgradbe je v nadaljevanju ocenjena 

pričakovana raven hrupa, in sicer za predvideno - največjo možno obremenitev. O polni 

obremenitvi gradbišča govorimo v času najintenzivnejših gradbenih del v času uporabe 

večine predvidene gradbene mehanizacije. V celotnem času gradnje je polna obremenitev 

gradbišča redko dosežena, saj večinoma prevladujejo manipulativna in podobna dela, 

hrupnejša in intenzivna dela pa so praviloma hitro zaključena. Tako je pričakovati, da se 

bodo lahko hrupno intenzivna dela merila v dnevih, ki pa se bodo glede na naravo dela 

periodično ponavljala. 
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Slika 3:  GRADBENA JAMA V ČASU IZGRADNJE HE BREŽICE 

 

 

V času gradbenih del je pričakovati delo z bagerji, kompresorji, nakladači, buldožerji, 

žerjavi, dovoz in odvoz materiala s tovornimi vozili in obratovanje gradbiščne 

infrastrukture. V času izvajanja gradbenih del bo povečan hrup povzročala gradbena 

mehanizacija, ki se bo gibala na območju gradbišča in po transportnih poteh. V času 

gradnje bodo okolico najbolj obremenjevala naslednja dela: 

 

- Zemeljska dela (izkop, odvažanje, deponiranje humusnega sloja, gramoza in 

ostalega gradbenega materiala); 

- Gradnja betonskega zidu in nasipov v strugi reke Save; 

- Gradnja obvodnega kanala Save v območju jezovne zgradbe; 

- Gradnja jezovne zgradbe; 

- Ureditve brežin ob jezovni zgradbi. 

 

Območje delovišča je v modelnem izračunu predstavljeno kot vir hrupa z obratovalnim 

časom med 7:00 in 18:00 uro od ponedeljka do sobote. Tako lahko pričakujemo motnjo 

v okolju s hrupom samo v dnevnem času. V času gradnje ocenjujemo, da bodo na 

gradbišču v uporabi naslednji gradbeni stroji in transportna sredstva: 

 

- Stroji za zemeljska dela (lažji in težji buldožerji, bagri na gosenicah in kolesih, 

bager žličar); 

- Stroji za komprimiranje (vibracijski valjarji, gumi valjarji, vibro nabijala); 

- Stroji za izdelavo zgornjega ustroja (grederji, finišerji); 

- Prevozna sredstva (kamioni, avtodvigala in avtomešalci) in 

- Razni pomožni gradbeni stroji in priprave. 
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Hrup, ki ga bodo povzročali gradbeni stroji pri gradnji jezovne zgradbe, bo za vsak 

posamični vir hrupa znašal ustrezno zvočni moči in sicer med 80 in 106 dBA. Za oceno 

obremenitve s hrupom v času gradnje so bili uporabljeni podatki za zvočno moč 

premikajočih naprav na zunanji meji gradbišča oz. območja delovanja strojev (99 

dBA/m). Dodatno je upoštevan tudi hrup, ki ga bodo povzročale ostale ureditve gorvodno 

in uporaba gradbiščnih poti vzdolž območja preučevanja in obratovanje betonarne z 

zvočno močjo 103 dB. 

 

Gradnja akumulacijskega bazena 

 

Pri oceni obremenitev s hrupom v času gradnje akumulacijskega bazena se upošteva 

tudi: 

  

 gradnja visokovodnih energetskih nasipov,  

 gradnja drenažnega kanala, 

 gradnja prelivnega objekta na levem bregu, 

 gradnja izlivnih delov pritokov, 

 gradnja deponije sedimentov,  

 ravnanje z rodovitnim delom,  

 poglabljanje Save,  

 ureditev mirnih območij MO2, MO3, 

 gradnja nadomestnega habitata – prodišče NH2 

 

Hrup, ki ga bodo povzročali gradbeni stroji pri gradnji akumulacijskega bazena, bo za 

vsak posamični vir hrupa znašal ustrezno zvočni moči in sicer med 80 in 108 dBA. 

Največjo jakost povzroča gradnja tesnilnih zaves, kjer se bodo uporabljali uvrtalni stroji z 

jakostjo 108 dBA. Najbolj izpostavljeno območje bo območje Čateža ob Savi (vključno s 

Termami Čatež), vendar poteka izgradnja tesnilnih zaves na vodni strani obstoječih 

nasipov. Pri gradnji ostalih linijskih ureditev v okviru akumulacijskega bazena je 

pričakovati vir hrupa jakosti 83 dBA/m - 99 dBA/m. Dodatno je upoštevan tudi hrup, ki 

ga bodo povzročala uporaba gradbiščnih poti vzdolž območja preučevanja.  

 

Daljnovod 

 

Pri gradnji daljnovoda bo hrup povzročala strojna mehanizacija potrebna za izkop 

temeljev za stebre (bager, buldožer) ter hrup dostavnih in montažerskih vozil. Hrupna 

dela bodo potekala le na območju gradnje stebrov (38 stebrov), ki so med seboj 

oddaljeni več kot 200 m. Linijsko bo hrup povzročen zaradi delovanja motornih žag na 

območju krčenja gozda, ki pa je umaknjen od naselij.  

 

Visokovodni nasipi za zaščito naselij  

  

Za zagotavljanje poplavne varnosti naselij se na levem bregu Save na območju DPN HE 

Mokrice, izvedejo visokovodni nasipi. Nasipi se zatesnijo z uporabo glinenega jedra ali 

bentonitno tesnilno folijo. Za njimi se izvedejo retenzije za padavinske vode in prepusti s 

povratnimi zaklopkami.  
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Zaščita pred visokimi vodami se izvede za naselja:  

 Mihalovec,  

 Loče, 

 Rigonce 

 

Pri izgradnji visokovodnih nasipov za zaščito naselij bo obremenitev s hrupom manjša kot 

v primeru izgradnje jezovne zgradbe. Obremenitev bo manjša tako v smislu intenzitete 

predvsem pa v smislu dolžine trajanja. Na določenem odseku bo gradbišče vzpostavljeno 

največ nekaj tednov. Ob določitvi emisije gradbišča je upoštevano sočasno obratovanje 

dveh srednje velikih bagerjev, dva buldožerja ter uporaba valjarja. Zvočna moč naprav 

bo znašala od 93 do 101 dBA. Predvidena skupna linijska emisijska zvočna moč bo 

znašala 87 dBA/m. Dodatno je upoštevan tudi hrup, ki ga bodo povzročala uporaba 

gradbiščnih poti vzdolž območja nasipov.  

 

Ureditev izlivnega dela Krke  

  

Na območju Krke bo gradbišče prisotno od sotočja Save do začetka Krške vasi. Zvočna 

moč naprav bo znašala od 93 do 101 dBA. Predvidena skupna linijska emisijska zvočna 

moč bo znašala 87 dBA/m. Dodatno je upoštevan tudi hrup, ki ga bodo povzročala 

uporaba gradbiščnih poti vzdolž preučevanega območja.  

 

Ureditev nadomestnih habitatov (NH) ter mirnih območij (MO)  

  

Ureditev nadomestnih habitatov bo potekala v večji oddaljenosti od varovanih prostorov. 

Najbližje varovanim prostorom (120 m) se bo nahajalo gradbišče NH2, ki se bo urejalo v 

okviru akumulacijskega bazena.   

  

Ravno tako se ureja MO2 in MO3 v okviru akumulacijskega bazena in sta območji 

upoštevani v modelu hrupa. Ureditev MO1 je upoštevano v modelu hrupa pri posegu 

ureditve izlivnega dela Krke.   

  

Ostale ureditve NH1, MO4, MO5 in MO6 se nahajajo v večji oddaljenosti kot 200 m od 

varovanih objektov in bodo imele zanemarljiv vpliv na povečanje obremenjenosti hrupa.  

 

Dodatne obremenitve zaradi gradbiščnih poti  

 

Dodatne obremenitve s hrupom, na širšem območju gradnje HE Mokrice, zaradi 

transportnih poti bodo zanemarljive. V spodnji tabeli so prikazane frekvence in hitrosti po 

transportnih poteh, ki so bile upoštevane v modelnem izračunu. Transportne poti so 

posebej oštevilčene in prikazane v prilogi 1 dokumenta »Ocena obremenjenosti okolja s 

hrupom, Kova, april 2021«. 

 

Tabela 10: FREKVENCE IN HITROSTI PO TRANSPORTNIH POTEH 

Transportna pot  

Povprečno število 

vozil na uro v obdobju 

posega 32 mesecev 

[vozil/h] 

Površina ceste 

Najvišja 

dovoljena hitrost 

[km] 
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1 1,589231374 asfalt 50 

2 1,992592857 asfalt 50 

3 0,931490385 makadam 10 

1.1 0,027201788 asfalt 50 

1.2 1,259537313 asfalt 50 

1.3 0,611448866 asfalt 50 

1.5 1,287200068 asfalt 10 

1.6 0,071754808 asfalt 50 

2.1 0,975753545 makadam 10 

3.1 0,303534942 asfalt 50 

1.1.1 0,027201788 makadam 10 

1.1.2 0,472966843 asfalt 10 

1.2.1 0,648088447 asfalt 50 

1.5.2 0,051461831 makadam 10 

2.1.1 0,155911932 makadam 10 

2.1.2 0,023079928 asfalt 50 

1.2.1.2 0,360049845 makadam 10 

 

 

Za čas gradnje smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega 

rezultat je karta hrupa za Ldan, ki je prikazana na spodnji sliki. Višina ocenjevanja hrupa 

je 4 m. Nastavitve modela so bile: 

 

 Absorpcija terena: 0.; 

 Število upoštevanih odbojev: 1.; 

 Radij upoštevanja odbojnih površin: 100 m.; 

 Uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m; 

 Uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlas okolja, 

1.4.2021). 

 

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času gradnje za vrednost kazalca dnevnega 

hrupa - Ldan.  
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Slika 4:  KARTA HRUPA V ČASU GRADNJE (LDAN) 

 

 

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času 

gradnje HE Mokrice so prikazane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 11: OCENJENE VREDNOSTI KAZALCA DNEVNEGA HRUPA IN KOMBINIRANEGA KAZALCA HRUPA V 

ČASU GRADNJE HE MOKRICE 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 
Ldan 

dBA 

Ldvn 

dBA 

OM1 Loče 53 551686 82617 68 65 

OM2 Loče 6 552135 82698 66 63 

OM3 Mihalovec 42 550892 83247 61 58 

OM4 Mostec 50 549047 83824 52 49 

OM5 Podgračeno 3 551004 81261 54 51 

OM6 Podgračeno 7 550737 81390 54 51 

OM7 Podgračeno 6 550862 81307 54 51 

OM8 Podgračeno 5 550899 81277 52 49 

OM9 Podgračeno 9 550725 81392 50 47 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 58 55 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 58 55 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 58 55 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 56 53 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 59 56 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 50 47 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 58 55 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 57 54 

OM18 Rigonce 1 552904 83451 54 51 

OM19 Rigonce 21 553118 83153 60 57 

OM20 Rigonce 24 553186 83026 60 57 

OM21 Rigonce 37 553345 82607 60 57 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 70 67 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 78 75 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 71 68 
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OM25 Topliška cesta 35 548626 83448 61 58 

OM26 Topliška cesta 36 548975 83339 57 54 

OM27 Topliška cesta 69k 549358 83225 35 32 

OM28 Topliška cesta 73 549419 83055 46 43 

OM29 Topliška cesta 9 547464 83309 39 36 

OM30 Zagrebška cesta 11 547112 83355 35 32 

OM31 Zagrebška cesta 9 547127 83350 46 43 

OM32 Zagrebška cesta 2 546431 83415 65 62 

OM33 Velike Malence 1 545908 83299 44 41 

OM34 Krška vas 78 544932 83455 37 34 

 

 

Rezultati modelnega izračuna kazalcev hrupa v času gradnje HE Mokrice so pokazali, da 

ocenjene vrednosti za kazalec dnevnega hrupa prekoračujejo mejno vrednost za kazalec 

dnevnega hrupa na naslednjih ocenjevalnih mestih: 

 

 ocenjevalno mesto 1-Loče 53, 

 ocenjevalno mesto 2-Loče 6, 

 ocenjevalno mesto 22-Rigonce 22, 

 ocenjevalno mesto 23-Savska pot 30, 

 ocenjevalno mesto 24-Terme Čatež 1. vrsta. 

 

Glede na prekoračevanje mejne vrednosti za kazalec dnevnega hrupa, je potrebno izvesti 

dodatne omilitvene ukrepe. 

 

V modelu so postavljene protihrupne ograje višine 4  m na območju Term Čatež, Čatež 

ob Savi, Loče in Rigonce. Pri protihrupnih ograjah, ki so bile uporabljene v modelnem 

izračunu ne gre za specialne akustične zaslone z določeno Rw, ampak gre za gradbiščne 

ograje, ki preprečujejo širjenje hrupa od vira hrupa proti varovanim objektom. Stopnja 

absorpcije gradbiščnih ograj zagotavlja popolni odboj hrupa od ograje in ščiti varovane 

objekte. Modelni izračun je pokazal, da so gradbiščne ograje učinkovit dodatnih 

omilitvenih ukrep in ne bo prišlo do čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V kolikor bi 

prvo ocenjevanje hrupa pokazalo prekoračevanje mejnih vrednosti kazalcev hrupa, je 

potrebno uporabiti mobilne napihljive protihrupne zaslone z zvočno izolativnostjo Rw = 

20 dB. 

 

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času gradnje z upoštevanjem dodatnih 

omilitvenih ukrepov za vrednost kazalca dnevnega hrupa - Ldan.  
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Slika 5:  KARTA HRUPA V ČASU GRADNJE Z UPOŠTEVANJEM DODATNIH OMILITVENIH UKREPOV(LDAN) 

 

 

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času 

gradnje HE Mokrice z upoštevanjem dodatnih omilitvenih ukrepov, so prikazane v spodnji 

tabeli.  

 

Tabela 12: OCENJENE VREDNOSTI KAZALCA DNEVNEGA HRUPA IN KOMBINIRANEGA KAZALCA HRUPA V 

ČASU GRADNJE HE MOKRICE Z UPOŠTEVANJEM DODATNIH OMILITVENIH UKREPOV 

 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 
Ldan 

dBA 

Ldvn 

dBA 

OM1 Loče 53 551686 82617 59 56 

OM2 Loče 6 552135 82698 63 60 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 64 61 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 64 61 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 64 61 

 

 

Kot je razvidno iz modelnih izračunov (Kova, april 2021) v času gradnje HE Mokrice ob 

upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov na ocenjevalnih mestih ne bo prišlo do 

preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa Ldan in Ldvn.  

 

 VPLIVI V ČASU OBRATOVANJA 

Med obratovanjem HE Mokrice bo prisoten hrup zaradi delovanja strojnice v jezovni 

zgradbi in hrup, ki nastaja med prelivanjem vode preko prelivnih polj. Strojnica deluje 

praktično ves čas, tudi ob minimalnem pretoku.  
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Turbine in agregati bodo zaprti v masivni betonski konstrukciji spodnjega dela strojnice 

in se bodo nahajali pod nivojem terena.   

  

Hrup v prostorih postrojev bo omejen z ustrezno izbiro opreme ter po potrebi z dodatnimi 

protihrupnimi ukrepi na vrednosti: 

 

 strojnica, delavnice 1 m od vira: maks. 85 Dba,  

 komandna soba: maks. 55 dBA, 

 diesel električni agregat na razdalji 7 m: maks. 85 dBA.    

 

Delovanje kompresorskih agregatov, ne bo predstavljalo vira hrupa za okolico, saj je 

oprema locirana v notranjosti elektrarne pod koto terena, ter bo delovala zelo redko in 

samo kratkotrajno.  

  

Na sami jezovni zgradbi bo potekalo več aktivnosti, ki bi lahko povzročale emisije hrupa, 

to so predvsem:  

 

 delovanje zapornic (na prelivnih poljih, pomožne zapornice na vtokih turbin), 

delovanje portalnega žerjava  

 čiščenje vtočnih rešetk  

 samo delovanje grabelj je tiho, občasno se bo izvajala manipulacija z 

nakopičenimi odpadki (delovanje portalnega žerjava, kamion za odvažanje 

odpadkov, večnamenski traktor z vilicami);  

 čiščenje turbinskega vtoka (delovanje vozila s hidravlično roko, večnamenski 

traktor z vilicami);  

 dostop osebja do HE.  

  

Aktivnosti čiščenja bodo potekale le po visokih vodah, ko se plavje nabere na rešetkah. 

Po izkušnjah pri gorvodnih elektrarnah je to v povprečju 20 dni na leto oz. okvirno na 14 

dni, lahko tudi le 1 x na mesec. HE bo sicer obratovala brez stalne posadke. HE obratuje 

brez posadke, zato se promet na dostopni cesti ne bo spremenil, izjema so le obdobja 

vzdrževanja, ko je predviden promet nekaj vozil (manj kot 10), kar pa ne bo 

predstavljalo pomembnega vpliva.  

 

Za čas obratovanja HE Mokrice, smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega, 

večernega in nočnega hrupa, katerih rezultat je karta hrupa za obratovanje HE Mokrice, 

ki je prikazana na spodnji sliki. Višina ocenjevanja hrupa je 4 m. Nastavitve modela so 

bile: 

 absorpcija terena: 0. 

 število upoštevanih odbojev: 1. 

 radij upoštevanja odbojnih površin: 100 m. 

 uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m. 

 uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 

1.4.2021)  

 

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času obratovanja HE Mokrice. 
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Slika 6:  KARTA HRUPA V ČASU OBRATOVANJA HE MOKRICE - Ldan , Lvečer in Lnoč 

 

 

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega, večernega in nočnega hrupa v času obratovanja 

HE Mokrice, so prikazane v spodnji tabeli.  

 

Tabela 13: OCENJENE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA V ČASU OBRATOVANJA HE MOKRICE 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 
Ldan 

dBA 

Ldvn 

dBA 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 <35 <32 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 <35 <32 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 <35 <32 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 <35 <32 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 <35 <32 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 <35 <32 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 <35 <32 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 <35 <32 

 

 

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Gradnja 

 

V kumulativni obremenitvi okolja s hrupom, smo upoštevali sočasno obratovanje vseh 

gradbišč in obstoječih virov hrupa (obstoječa obremenitev okolja s hrupom). 

 

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa kumulativne obremenitve okolja s hrupom v času 

gradnje HE Mokrice so prikazana v spodnji tabeli.  
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Tabela 14: OCENJENE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA KUMULATIVNE OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM V 

ČASU GRADNJE HE MOKRICE 

 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 
Lnoč 

dBA 

Ldvn 

dBA 

OM1 Loče 53 551686 82617 45 65 

OM2 Loče 6 552135 82698 42 63 

OM3 Mihalovec 42 550892 83247 45 59 

OM4 Mostec 50 549047 83824 45 55 

OM5 Podgračeno 3 551004 81261 58 63 

OM6 Podgračeno 7 550737 81390 59 64 

OM7 Podgračeno 6 550862 81307 55 60 

OM8 Podgračeno 5 550899 81277 55 62 

OM9 Podgračeno 9 550725 81392 58 65 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 54 65 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 54 60 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 52 59 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 58 63 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 52 59 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 57 65 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 58 66 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 58 63 

OM18 Rigonce 1 552904 83451 38 69 

OM19 Rigonce 21 553118 83153 47 58 

OM20 Rigonce 24 553186 83026 40 57 

OM21 Rigonce 37 553345 82607 40 57 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 40 67 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 53 75 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 46 68 

OM25 Topliška cesta 35 548626 83448 39 58 

OM26 Topliška cesta 36 548975 83339 40 56 

OM27 Topliška cesta 69k 549358 83225 41 50 

OM28 Topliška cesta 73 549419 83055 41 48 

OM29 Topliška cesta 9 547464 83309 49 57 

OM30 Zagrebška cesta 11 547112 83355 58 66 

OM31 Zagrebška cesta 9 547127 83350 58 69 

OM32 Zagrebška cesta 2 546431 83415 58 68 

OM33 Velike Malence 1 545908 83299 53 69 

OM34 Krška vas 78 544932 83455 53 59 

 

 

Obratovanje 

 

V kumulativni obremenitvi okolja s hrupom, smo upoštevali sočasno obratovanje HE 

Mokrice in obstoječih virov hrupa (obstoječa obremenitev okolja s hrupom). 

 

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa kumulativne obremenitve okolja s hrupom v času 

obratovanja HE Mokrice je prikazana v spodnji tabeli. 

 

 

Tabela 15: OCENJENE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA KUMULATIVNE OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM V 

ČASU OBRATOVANJA HE MOKRICE 
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Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 
Lnoč 

dBA 

Ldvn 

dBA 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 54 65 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 54 59 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 52 57 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 58 63 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 52 57 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 57 65 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 58 66 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 58 63 

 

 

Skupna ocena in opis vplivov 

V spodnji tabeli je navedena skupna ocena in opis možnih vplivov za segment hrup. 

 

Tabela 16: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV NA OBREMENITEV S HRUPOM - HE 

MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - HRUP 

Ocena vpliva Med gradnjo: (C ali 3)  – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

  

Med obratovanjem: (B+ ali 4+)  – vpliv je zanemarljiv 

 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na stanje hrupa v okolici bodo neposredni. V času 

gradnje začasni oz srednjeročni. V času obratovanja bodo 

vplivi stalni, vendar zanemarljivi. 

 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih posledic 

Med gradnjo obstaja velika verjetnost pojava vpliva zaradi 

hrupa, ki pa bo zaradi omilitvenih ukrepov nebistven  

  

Med obratovanjem obstaja velika verjetnost , da ne bo 

vpliva na stanje hrupa v okolici. 

 

Trajanje ali pogostnost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

Obratovalni čas gradbišča HE Mokrice bo v dnevnem 

obdobju, in sicer večinoma med 07:00 in 18:00 uro, med 

delovnim tednom, okvirno 24 mesecev. Zemeljska dela 

bodo trajala v obdobju 30 mesecev (ostali čas je predviden 

za montažna dela v strojnici). Gradbiščne poti skozi 

posamezna naselja ne bodo aktivne ves čas gradnje, 

vendar le v obdobju posamezne gradbene faze, kar lahko 

traja nekaj dni do največ nekaj tednov. Najdaljše obdobje 

obremenitve bo na območju gradbišča jezovne zgradbe.   

  

V času obratovanja bodo hrupnejše aktivnosti potekale 

predvidoma v okviru sanacijskih in vzdrževalnih del, kar pa 

glede na izkušnje (obstoječe HE gorvodno) ne bo presegalo 
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20 dni na leto.   

  

Na območjih (deponije sedimentov, deponije rodovitne 

prsti) bodo dejavnosti potekale občasno v večjih razmikih, 

in sicer na vsakih 5-15 let za deponijo sedimentov ter v 

spomladanskem času na deponijah rodovitne prsti.   

  

Obremenitev s hrupom ne bo imela trajnih učinkov 

Vrsta, stopnja ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega 

dela, ki so lahko 

posledica vpliva 

Zaradi emisij hrupa ne pričakujemo sprememb v okolju. 

Predvsem v času gradnje bi lahko imela obremenitev s 

hrupom manjši in začasen vpliv na zdravje ljudi, predvsem 

v obliki povečane ravni stresa 

Obseg vpliva Vplivi med gradnjo bo omejen na lokacijo gradbišča in ne 

bo segal do najbližjih stavb z varovanimi prostori   

 

Med obratovanjem jezovne zgradbe pa bo vpliv omejen na 

samo območje jezovne zgradbe. 

 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovi posledic 

Med gradnjo lahko pride občasno do izpostavljenih 

prebivalcev do so-vpliva hrupa in prašenja. Zaradi 

povišane ravni hrupa bo predvsem v času intenzivne 

gradnje, prisoten predvsem kot motnja vsakodnevnega 

ritma živali in obredov kot so parjenje, razmnoževanje, 

kotenje, prehranjevanje in podobno. Posledice so-vpliva 

bodo kratkotrajne in lokalno omejene 
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1.1.2 VPLIV NA SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

 

Tabela 17: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA SVETLOBNO ONESNAŽENJE MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zmanjšujejo svetlobno onesnaženje; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na svetlobno onesnaževanje; 

Vpliv je zanemarljiv 

*  

B+ ali 

4+  

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na svetlobno onesnaževanja, vendar je vpliv 

zanemarljiv; 

Vpliv je nebistven  B ali 4 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na svetlobno onesnaževanja, vpliv je zaznaven, 

vendar svetlobno onesnaževanja ne presega zakonsko 

predpisanih obremenitev. Poleg upoštevanje dobre 

prakse, standardov in področne zakonodaje dodatni 

ukrepi niso potrebni; 

vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

 

C ali 3 Vpliv načrtovanih posegov na svetlobno onesnaževanja 

med gradnjo in/ali obratovanjem je  nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov, presega zakonsko dopustno 

obremenitev in svetlobno onesnaževanja zelo spreminja; 

z ustreznimi ukrepi je vpliv možno omiliti in zagotoviti 

vrednosti pod mejnimi vrednostmi; 

Vpliv je bistven  D ali 2  Vpliv načrtovanih posegov na svetlobno onesnaževanja 

med gradnjo in/ali obratovanjem je bistven , presega 

zakonsko dopustno obremenitev in svetlobno 

onesnaževanja nedopustno spreminja; z ustreznimi 

ukrepi vpliva ni možno omiliti in zagotoviti osvetlitve pod 

mejnimi vrednostmi. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na svetlobno onesnaževanja 

med gradnjo in/ali obratovanjem je uničujoč, presega 

zakonsko dopustno obremenitev in svetlobno 

onesnaževanja nedopustno spreminja; z ustreznimi 

ukrepi vpliva ni možno omiliti in zagotoviti osvetlitve pod 

mejnimi vrednostmi. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 5+ in 4+ 

 

V nadaljevanju prikazujemo tabelo v kateri je pregled vplivov posameznih posegov na 

obremenitev s svetlobnim onesnaženjem. 

  



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  38 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 

Tabela 18: PREGLED VPLIVOV POSAMEZNIH POSEGIH NA SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

V času gradnje, lahko izjemoma dela potekajo v nočnem 

času. Vpliv na obremenitev s svetlobnim onesnaženjem 

med gradnjo bo zanemarljiv (B+ ali 4+).  

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem je predvidena razsvetljava za tehnično 

varovanje objekta, vpliv na obremenitev s svetlobnim 

onesnaženjem bo nebistven (B ali 4). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Ni predvidene javne razsvetljave. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5) 

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem je predvidena razsvetljava za tehnično 

varovanje objekta, vpliv na obremenitev s svetlobnim 

onesnaženjem bo nebistven (B ali 4). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Ni predvidene javne razsvetljave. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

   

C.1. 110 kV daljnovod Ni predvidene javne razsvetljave. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo  (A ali 5). 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Ni predvidene javne razsvetljave. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo  (A ali 5). 
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D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Ni predvidene javne razsvetljave. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo  (A ali 5). 

 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE 

Vplivi v času gradnje na svetlobno onesnaženje so za vse posege zanemarljivi. Gradnja 

ponoči z osvetljevanjem gradbišča za večino posegov ni predvidena. Možno je občasno 

osvetljevanje gradbišča jezovne zgradbe in visokovodnega preliva. Gradnja jezovne 

zgradbe in visokovodnega preliva sicer ponoči praviloma ni predvidena. Lahko se občasno 

pojavi potreba po dnevnem podaljšanju delovnega časa, če bo potrebno zaključiti kakšno 

fazo gradnje, ki je ni možno prekinjati, npr. betoniranje velikih blokov masivnega betona. 

V tem primeru bo prisotno svetlobno onesnaženje tudi v času gradnje, vendar bo le to 

kratkotrajno ter izjemoma. 

 

Gradnja v nočnih urah ni načrtovana v naprej, ne glede na to pa je možna, v izjemnih 

primerih, kar je odvisno od vremenskih razmer. To je redek, kratkotrajen vpliv, ki ni v 

nasprotju z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 

RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Morebitna osvetlitev gradbišča  bo urejena 

skladno s 15. členom omenjene Uredbe. 

 

 JEZOVNA ZGRADBA IN VISOKOVODNI PRELIV MED OBRATOVANJEM  

Zunanja razsvetljava, ki je predvidena za namestitev na objektu in v okolici HE Mokrice, 

lahko v splošnem razdelimo v tri skupine: 

 zunanja razsvetljava za osvetlitev platoja, 

 cestna razsvetljava in 

 servisna razsvetljava (reflektorji, zapornice, rešetke, žerjav). 
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Pri načrtovanju zunanje razsvetljave jezovne zgradbe se bo upoštevala Uredba o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja [103], ki narekuje osvetljevanje s 

svetilkami, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Osvetljevanje 

fasad objektov bo načrtovano s svetilkami skladnimi z Uredbo. Pri tem je število in 

lokacija svetilk izbrana tako, da skladno s 7. členom navedene uredbe, povprečna 

električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za 

varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in 

osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni 

proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne sme presegati naslednjih 

mejnih vrednosti: 

- 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in 

po koncu obratovalnega časa ter 

- 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa. 

 

Vsa svetila za varovanje bodo opremljena s senzorji oziroma s samodejnim vklopom in 

izklopom. Zunanja razsvetljava za osvetlitev platojev in prelivnih polj v nočnem času 

je predvidena z uličnimi LED svetilkami z ravno stekleno ploščo. Svetilke so predvidene 

za montažo na kovinske drogove višine h=5,0 m, opremljene s sidrno ploščo za pritrditev 

droga na betonski temelj oziroma v betonsko konstrukcijo prelivnih polj in opornega zidu. 

Osvetlitev objekta strojnice je predvidena z LED svetilkami za montažo na drog, 32,2 

W. Predvideno je avtomatsko prižiganje razsvetljave preko fotoreleja. Možen je tudi ročni 

vklop celotne zunanje razsvetljave. Za dodatno osvetlitev platoja zapornic v primeru 

remontnih del je predvidenih več simetrična LED reflektorjev moči 142 W na dodatnem 

stebru, višine 14 m, na skrajnem robu platoja. Vklop reflektorjev je predviden iz prostora 

komande v strojnični zgradbi.  Za osvetlitev vtočnih rešetk sta montirana 

rotosimetrična reflektorja moči 1000 W, ki sta nameščena na drog višine 6 m. Prižiganje 

je predvideno iz prostora komande. Za osvetlitev platoja z žerjavno progo med 

vtočnimi rešetkami in vhodi v strojnično zgradbo so montirani 142 W LED reflektorji na 

strehi strojnične zgradbe. Prižiganje reflektorjev je predvideno iz prostora komande. Na 

dovodno stran strehe se predvidi 207,8 W LED reflektor za osvetlitev mostnega žerjava 

za tablaste zapornice. Prižiganje je prav tako predvideno iz prostora komande. 

Na mostno konstrukcijo žerjava tablastih zapornic se namestijo 142 W asimetrični 

reflektorji za osvetlitev iztokov v primeru remonta. Na vsak iztok sta predvidena po dva 

reflektorja. Prižigajo se iz komande. 

 

Za razsvetljavo povezovalne ceste in mostu skozi elektrarno so v nočnem času 

predvidene ulične LED svetile z ravno stekleno ploščo. Svetilke so predvidene za montažo 

na kovinske drogove, opremljene s sidrno ploščo za pritrditev droga na betonski temelj 

oziroma v betonsko konstrukcijo na mostu. Glede na kategorijo ceste (M5) je predviden 

nivo osvetljenosti 10 lx oziroma svetlost 0,5 cd/m2. Tako so predvidene svetilke LED 

moči 16 W na 5 m kandelabrih na medsebojni razdalji 17,7m. Vse svetilke so zaradi 

optične vodljivosti prometa na isti strani ceste (desni). 

 

Zunanja razsvetljava za osvetlitev platoja visokovodnega razbremenilnika v nočnem 

času je predvidena z uličnimi LED svetilkami, moči  96 W z ravno stekleno ploščo Svetilke 

za osvetlitev platoja so predvidene za montažo na kovinske drogove višine h=5,0 m. 
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Tabela 19: PREGLED PREDVIDENIH VGRAJENIH SVETILK NA OBMOČJU HE MOKRICE 

Objekt Moč 

(W) 

Sv. tok 

(lm) 

 

Št. svetilk Skupaj moč 

(W) 

Stalna osvetlitev 

Plato in prelivna 

polja 

32,2 3140 

 

22 708,4 

Cesta z mostom 16 1840 

 

9 144 

Visokovodni 

razbremenilnik 

38 3890 

 

4 152 

Skupaj moč stalne osvetlitve (W) 1.004,4 

Osvetlitev v času remontov in ostalih izjemnih dogodkov 

Osvetlitev 

zapornic in plato z 

žerjavno progo 

142 19080 

 

13 1846 

Vtočne rešetke 1000 74250 

 

2 2000 

Mostni žerjav 207,8 28460 

 

1 207,8 

Prelivna polja 96 12290 

 

18 1728 

Viskovodni 

razbremenilnik 

96 10230 

 

22 2112 

Skupaj moč interventne osvetlitve(W) 7.893,8 

Skupaj moč stalne in interventne osvetlitve(W) 8898,2 

  

Skupaj ocena letne porabe za stalno osvetlitev pri 

osvetlitvi 4322 ur (kWh) 

4.341 

Skupaj ocena letne porabe za interventno osvetlitev 

pri osvetlitvi 100 ur / leto (kWh) 

798,3 

Skupaj ocenjena letna poraba el.en. HE Mokrice 

za osvetlitev na leto (kWh) 

5.139,3 

 

 

Razsvetljava HE Mokrice ni javna razsvetljava, ne glede na to pa v nadaljevanju 

prikazujemo primerjavo  s porabo električne energije za javno razsvetljavo. Ob 

predpostavki, da  bo letna poraba za razsvetljavo HE Mokrice okoli 5,1 MWh letno, ter da 

znaša obstoječa poraba za javno razsvetljavo na nivoju občine Brežic 1,6 mio kWh bo šlo 

za 0,3 % povečanje porabe električne energije za  razsvetljavo zaradi HE Mokrice, kar 

lahko ocenimo kot zanemarljiv neposreden vpliv.  

 

Električna moč svetilk razsvetljave jezovne zgradbe (plato in prelivna polja skupaj s cesto 

z mostom) znaša 852,4 W na skupni površini 12920 m2. Dovoljena moč stalno prižganih 

svetilk glede na uredbo [103] znaša 12920 m2 x 0,09 W/m2 oziroma 1162 W, kar je 

znotraj dovoljenega praga.  
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Električna moč svetilk razsvetljave VVR znaša 152 W na skupni površini 1800 m2. 

Dovoljena moč stalno prižganih svetilk glede na uredbo [103] znaša 1800 m2 x 0,09 

W/m2 oziroma 162 W, kar je znotraj dovoljenega praga.  

 

K svetlobnemu onesnaženju najbolj prispevajo tisti viri svetlobe oz. svetilke, ki imajo 

svetlobni tok usmerjen proti nebu. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je razmerje 

med svetlobnim tokom, ki seva v smeri nad vodoravnico in celotnim svetlobnim tokom, ki 

seva iz žarnic ali sijalk v tej svetilki. Razsvetljava jezovne zgradbe ob vodni površini 

akumulacije lahko navkljub pravilni izbiri svetilke s svetlobnim tokom navzdol povzroči 

odboj svetlobe od mirne vodne površine v nebo. Pri postavitvi razsvetljave je potrebno 

upoštevati, da na gorvodni strani pregrade svetlobni tok ni usmerjen neposredno na 

vodno površino. Izjema je razsvetljava, ki se vklopi v primeru izrednih dogodkov (človek 

v vodi, remonti, poplave itd). 

 

Predvideno je tudi osvetljevanje visokovodnega preliva na levem bregu Save zaradi 

tehničnega varovanja. Osvetljena bo zunanjost prelivnih polj in samega objekta. Ker bo 

visokovodni razbremenilnik deloval brez posadke, se predvidi video nadzor spuščanja in 

dviganja segmenta ter opazovanje okolice pregrade. Za te potrebe mora biti objekt 

minimalno osvetljen. Kot ukrep naj se predvidi osvetljevanje različnih jakosti in se 

uporabi močnejša osvetlitev le v času potreb (dvigovanje zapornic, remont itd). 

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Med kumulativne vplive lahko štejemo vzhodno obvoznico Brežic, ki bo imela osvetljeno 

mostno konstrukcijo ter ostali del trase po kopnem. Projektnih podatkov o javni 

razsvetljavi (JR)  za vzhodno obvoznico Brežic ni, lahko pa predpostavimo, da bo 

osvetljenih 6 križišč ter mostna konstrukcija v razdalji 400 m, (enostranska cestna javna 

razsvetljava na drogu višine 9 m, na medsebojni razdalji cca 40 m). Skupaj lahko 

pričakujemo od 25 do 40 svetilk moči 150 W. Skupaj je ocenjena poraba na cca od 16,1 

MWh/leto do 25,8 MWh/leto.  

 

Na območju akumulacije HE Mokrice se predvideva še ureditev ŠRC Mostec. Ohrani se 

obstoječa javna razsvetljava ob cesti in doda ureditev primerne razsvetljave parkirišč in 

skulptur na nasipu. Omogoči se izvedba začasne razsvetljave za izvajanje iger in 

prireditev. Rekonstruira se uničena javna razsvetljava na desnem bregu (od pristana 

broda do nasipa - ŠRC Terme Čatež). 

 

Po izvedenih vseh posegih bo na območju akumulacije HE Mokrice možno zaznati 

nekoliko povečano osvetljenost nočnega neba, predvsem v bližin mesta Brežic. Ob 

predpostavki, da bo upoštevana Uredba [103] bodo kumulativni vplivi veliki (3).  

Kumulativni vpliv je velik predvsem zato, ker je v obstoječem stanju na nivoju Občine 

Brežice že presežena mejna vrednost svetlobnega onesnaženja. Predpisana mejna 

vrednost znaša 44,5 kWh/prebivalca na leto, medtem ko je v občini Brežice bilo stanje v 

2014 67,74 kWh/prebivalca  na leto (Vir: Občina Brežice).  

 

Tabela 20: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 
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OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

Ocena vpliva  (B+ ali 4+) – vpliv je zanemarljiv med gradnjo  

(B ali 4) – vpliv je nebistven  med obratovanjem  

 

Kumulativen vpliv je nebistven – (B ali 4) 

Značaj in vrsta vpliva Pričakujemo neposredne,  kumulativne, začasne  (čas 

gradnje) in  trajne vplive (čas obratovanja). 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Verjetnost vpliva je velika. 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih posledic 

ter njihovo reverzibilnost 

Čas gradnje je po koncesijskem obdobju določen na 42 

mesecev, od tega je okvirno 24 predvidena intenzivnejša 

gradnja - kot je betoniranje in zemeljska dela. V tem času 

lahko občasno (nekaj dni) pride do nočnega osvetljevanja.  

Med obratovanjem je predvidena minimalna osvetlitev 

(tehnično varovanje objekta) vsak dan celo noč.  

Obremenitev je reverzibilna. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, 

ki so lahko posledica vpliva 

Ne pričakujemo vidnih sprememb v okolju. 

Obseg vpliva V primeru neprimerne osvetlitve (nad vodoravnico) so lahko 

vplivi razpršene svetlobe vidni več 10 km. V nasprotnem 

primeru se bo vpliva osvetlitve izničil na cca 150 m od 

osvetlitve. 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Svetlobno onesnaževanje moti in vpliva na življenje ali 

selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih, predvsem nočno in 

večerno aktivnih živali. Večino nočno aktivnih metuljev in 

nekatere druge skupine žuželk, privlačijo umetni viri 

svetlobe, še posebej takšni, ki sevajo večje količine 

svetlobe v ultravijoličnem spektru. Efekt ima lahko za 

populacije določenih območij zelo negativne posledice, kajti 

namesto iskanja spolnega partnerja za paritev, ki je 

osnovni pogoj za nadaljevanje vrste ali prehranjevanja, se 

osebki preko noči zadržijo pri svetilu. Posredno so opazni 

negativni vplivi na vrste, ki se z njimi prehranjujejo, npr. 

netopirji.  
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1.1.3 NASTAJANJE ODPADKOV IN RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Tabela 21: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA RAVNANJE Z ODPADKI MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 5+ Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zmanjšujejo obremenjevanje okolja z odpadki; 

Ni vpliva  A ali 5 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na obremenjevanje okolja z odpadki; 

Vpliv je 

zanemarljiv*  

B+ ali 

4+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na obremenjevanje okolja z odpadki, nastajajo 

odpadki, ki jih je možno zlahka reciklirati in/ali ponovno 

uporabiti, delež nevarnih odpadkov je majhen; 

Vpliv je nebistven  B ali 4 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na obremenjevanje okolja z odpadki na 

lokalnem nivoju, nastajajo lahko odpadki, ki jih je težje 

reciklirati in/ali ponovno uporabiti, delež nevarnih 

odpadkov je majhen. Poleg upoštevanje dobre prakse, 

standardov in področne zakonodaje dodatni ukrepi niso 

potrebni; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C ali 3  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

močno vplivajo na obremenjevanje okolja z odpadki na 

regionalnem nivoju, nastajajo večje količine odpadkov, 

ki jih je težje reciklirati in/ali ponovno uporabiti, količina 

nevarnih odpadkov je glede na kapaciteto komunalnih 

služb velika; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na obremenjevanje okolja z odpadki, nastajajo 

večje količine odpadkov, ki jih ni možno reciklirati in/ali 

ponovno uporabiti, količina nenevarnih odpadkov je 

glede na ostale odpadke velika, obremenitev okolja z 

odpadki presega zakonsko predpisane meje; 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem zelo 

močno vplivajo na obremenjevanje okolja z odpadki, 

nastajajo večje količine odpadkov, ki jih ni možno 

reciklirati in/ali ponovno uporabiti, količina nenevarnih 

odpadkov presega kapacitete komunalnih služb na 

državnem nivoju, obremenitev okolja z odpadki presega 

zakonsko predpisane meje; 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 5+ in 4+ 
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Tabela 22: PREGLED VPLIVOV POSAMEZNIH POSEGIH NA NATAJANJE ODPADKOV 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

V času gradnje bodo nastajali odpadki, ki so značilni za 

večje gradbišče, to je od odpadkov iz kmetijstva, 

gozdarstva, odpadkov tekočih goriv, organskih topil, 

različne vrste odpadne embalaže, gradbeni odpadki, 

odpadki iz naprav za čiščenje vode do komunalnih 

odpadkov. Izvajalec del mora pred začetkom gradnje 

skleniti pogodbo s pravno osebo, ki se ukvarja z ravnanjem 

z odpadki (zbiralec odpadka). Vpliv na nastajanje odpadkov 

med gradnjo bo nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem bo vir odpadkov predvsem plavine, ki jih 

s seboj prinese Sava na pregrado ter manjše količine 

odpadkov pri obratovanju strojnice, vpliv na nastajanje 

odpadkov bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Odpadki ne bodo nastajali. Vpliva ne bo (A ali 5)  

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Pri gradnji akumulacijskega bazena bo največja količina 

odpadkov predstavljal zemeljski izkop  oz. viški rodovitne 

zemljine (rodovitni del tal),  ki se deloma uporabi znotraj 

gradbišča HE in pripadajočih posegov, večji del pa se 

deponira na za to predvidenih deponijah (poseg B.6.). V 

času gradnje bodo nastajali odpadki, ki so značilni za večje 

gradbišče, to je od odpadkov iz kmetijstva, gozdarstva, 

odpadkov tekočih goriv, organskih topil, različne vrste 

odpadne embalaže, gradbeni odpadki, odpadki iz naprav za 

čiščenje vode do komunalnih odpadkov. Vpliv na nastajanje 

odpadkov med gradnjo bo nebistven  (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

Rečni mulj (sedimenti), ki bo nastajal na dnu 

akumulacijskega bazena se bo prvenstveno odplavljal 

dolvodno (kar se ne šteje kot odpadek), po potrebi pa se bo 

premeščal na zato predvidene rezervirane prostore ob 

bazenu. Zaradi vzdrževanja priobalnih zemljišč 

(vzdrežavanje drenažnih kanalov, sečnja zračnih strani 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 
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nasipov brežin, vzdrževanje mirnih območij) bo nastajal 

zeleni odrez oz. biomasa.  Vpliv na nastajanje odpadkov 

med obratovanjem bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: 

Pri delovanju visokovodnega razbremenilnika bo prišlo do 

nastajanja manjših količin maziv, biorazgradljivih olj in 

ostalega potrošnega materiala, ki bo nastajal predvsem v 

času remontov. Vpliv na nastajanje odpadkov med 

obratovanjem bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem: 

Rečni mulj, ki bo nastajal na dnu akumulacijskega bazena 

se bo prvenstveno odplavljal dolvodno (kar se ne šteje kot 

odpadek), po potrebi pa se bo premeščal na rezerviran 

prostor za sedimente. Sedimenti oz. mulji se v primeru 

premeščanja znotraj istega vodnega telesa ne obravnavajo 

kot odpadek temveč kot ukrep upravljanja voda in vodnih 

poti, ter preprečevanja poplav. Vpliv na nastajanje 

odpadkov bo pozitiven (A+ ali 5+) saj se z rezervacijo 

prostora v naprej preprečuje nastajanje odpadkov, ki bi jih 

bilo potrebno odlagati izven območja HE oz vodnega telesa.  

 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: 

Med gradnjo bodo nastajali viški gramoza ter kamenja, ki 

se bodo uporabili znotraj gradbišča HE. Vpliva na 

nastajanje nastajanje odpadkov  ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Odpadki ne bodo nastajali. Vpliva ne bo (A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo: 

Ravnanje z rodovitnim delom tal je poseg, ki začasno 

shranjuje viške rodovitnega dela tal (RDT) iz območja 

gradbišča HE Mokrice. Viški se shranijo na območju 

rezerviranih prostorov za sedimente. Vpliv na nastajanje 

odpadkov bo pozitiven (A+ ali 5+) saj se z rezervacijo 

prostora v naprej preprečuje nastajanje viškov zemljine, ki 

bi jih bilo potrebno odlagati izven območja HE. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem se bo v nekaj letih rodovitna zemljina 

(RDT) vnašala v okoliška kmetijska tla v Občini Brežice z 
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namenom izboljšave kmetijskih tal.  Pričakuje se, da se bo 

ves RDT odstranil iz območja namenjenim odložitvi 

sedimentov prej kot v desetih letih. Do mešanja RDT in 

sedimentov ne bo prišlo. Vpliva ne bo (A ali 5). 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Med gradnjo dostopne ceste do HE in elektrovodov bodo 

nastajali odpadki iz gozdarstva, odpadna embalaža,  

zemljina, gradbeni odpadki (npr. bitumenske mešanice, 

kovine ipd.). Vpliv na nastajanje odpadkov med gradnjo bo 

nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (A 

ali 5). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

Pri gradnji visokovodnih nasipov ne bodo nastajali odpadki 

(vgradnja peščeno meljastih zemljin). Vpliv na nastajanje 

odpadkov med gradnjo bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (A 

ali 5). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo: 

Možni so tudi nastanki odpadkov zaradi uporabe cementa. 

V času gradnjo bo nastalo tudi nekaj organskega odpada – 

zeleni odrez (sečnja dreves). Vpliv na nastajanje odpadkov 

bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Odpadki ne bodo nastajali. Vpliva ne bo (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

V primeru rušitev (2 gospodarskih objektov) bodo nastali 

večje količine mešanih gradbenih odpadkov odpadkov 

(opeka, beton, les, steklo, cevi, kabli). Pri ureditvi kleti in 

gnojnih jam lahko nastaja gradbeni odpadek zaradi uporabe 

betona, cevi, hidroizolacije, ipd. Vpliv na nastajanje 

odpadkov med gradnjo bo nebistven  (B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (a 

ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo: 

Pri ureditvah nadomestnih habitatov in mirnih območij bodo 

nastajali predvsem viški rodovotnega dela tal, ter organski 
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D.5. Ureditev mirnih 

območij 

odpad (predvsem grmičevje, drevesa, korenine). Vpliv na 

nastajanje odpadkov (zemljine) med gradnjo bo nebistven 

(B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (A 

ali 5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo: 

Pri ureditvah pritokov bodo nastajali predvsem gradbeni 

odpadki (ostanki betona, geotekstil, …), ter organski odpad 

(predvsem grmičevje, drevesa, korenine). Vpliv na 

nastajanje odpadkov (zemljine) med gradnjo bo 

zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (A 

ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo: 

Pri izvedbi renaturacije Gabernice bodo nastajali predvsem 

v manjši meri izkopi, ter organski odpad – zeleni odrez 

(predvsem grmičevje, drevesa, korenine). Vpliv na 

nastajanje odpadkov (zemljine) med gradnjo bo nebistven  

(B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem ne bo vpliva na nastajanje odpadkov (A 

ali 5). 

 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE 

Pri vsaki gradnji nastajajo odpadki različnih vrst. Nekontrolirano odlaganje teh odpadkov 

bi lahko povzročilo direktne in indirektne vplive na okolje. Direktni vplivi so tisti, ki jih 

lahko povzroči nepravilno ravnanje z odpadki na sami lokaciji posega, indirektne pa 

nepravilno odlaganje na mestu trajne odstranitve in povečanje količin odloženega 

materiala. 

 

Izvajalci gradbenih in montažnih del na jezovni zgradbi bodo ob začetku izgradnje 

jezovne zgradbe postavili svoje objekte in naprave: pisarniške objekte vodstva gradbišča, 

garderobe, sanitarije, delilnico hrane z jedilnico ter tehnološke obrate kot so tesarska in 

železokrivska lopa, skladišča, deponije, delovne platoje in dostope. 

 

Povzročitelj odpadka je izvajalec del, ki mora skrbeti tako za odpadke, ki bodo nastali v 

tehnološkem procesu izgradnje in za komunalne in druge odpadke, ki bodo nastali pri 

koriščenju gradbiščnih infrastrukturnih objektov. 
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V skladu s 4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih [118] 

mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih 

odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za 

njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  

 

V primeru, da hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov nista možna na 

gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke 

odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob 

gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Za 

ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču sta v celoti odgovorna izvajalec in investitor. 

 

Vsi odpadki se bodo v času gradnje predajali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov zato 

kakršna koli predelava odpadkov na samem gradbišču ni predvidena. Prav tako v 

nobenem primeru v projektu HE Mokrice ni predviden postopek predelave R10 »Vnos v 

ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje«. 

 

V spodnji tabeli je prikazan način ravnanja z odpadki, ki bodo nastali v času pripravljalnih 

delih in pri gradnji HE Mokrice in. 

 

 

Tabela 23: NAČIN RAVNANJA Z ODPADKI V PRIMERU GRADNJE HE MOKRICE 

Klasifikacijs

ka številka 

odpadka 

Naziv odpadka Način ravnanja z odpadkom 

02 01 07 Odpadki iz gozdrastva Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

13 02 07* Lahko biorazgradljiva 

motorna olja, olja 

prestavnih mehanizmov 

in mazalna olja 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

14 06 01* Klorofluoroogljiki, HCFC, 

HFC 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

14 06 02* Druga halogenirana 

topila in mešanice topil 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 01 Papirna in kartonska 

embalaža 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 02 Plastična embalaža Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 03 Lesena embalaža Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 04 Kovinska embalaža Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 05 Sestavljena Predaja pooblaščenemu zbiralcu 
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(kompozitna) 

embalaža 

odpadkov. 

15 01 06 Mešana embalaža                              Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 07 Steklena embalaža Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje 

ostanke nevarnih 

snovi ali je 

onesnažena z 

nevarnimi snovmi 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 01 11* Kovinska embalaža, 

ki vsebuje nevaren 

trden oklop (npr. iz 

azbesta), vključno s 

praznimi tlačnimi 

posodami 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

15 02 02* Čistilne krpe in 

zaščitne obleke, 

onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

16 01 03 Izrabljene gume Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

16 02 11* Zavržena oprema, ki 

vsebuje 

klorofluoroogljike, 

HCFC in HFC 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

16 02 14* Zavržena oprema, ki 

ni zajeta v 16 02 09 

do 16 02 13 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

16 05 05 Plini v tlačnih 

posodah, ki niso 

navedeni pod 16 05 

04 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17  01 01 Beton Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 01 02 Opeka Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 01 03 Ploščice, keramika in 

strešna opeka 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 01 07 Mešanice ali ločene 

frakcije betona, opek, 

ploščic in keramike, 

ki niso navedene pod 

17 01 06 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 02 01 Les Predaja pooblaščenemu zbiralcu 
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odpadkov. 

17 02 02 Steklo Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 02 03 Plastika redaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 01 Baker brom, medenina Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 02 Aluminij Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 03 Svinec Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 05 Železo in jeklo Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 07 Mešane kovine Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 04 11 Kabli, ki niso zajeti v 

17 04 10 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 06 04 Zemlja in kamenje Vgrajeno v nasip 

17 05 04 in 

17 05 06  

Material izkopan pri 

poglabljanju dna in v 

prećnih izravnavah z 

bagranjem (ni naveden 

v 17 05 05* in 17 05 

03*) 

Vgrajeno v nasip, RDT bo odložen na 

rezerviran prostor za sedimente  

17 06 01* Izolirni materiali, ki 

vsebujejo azbest 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 06 03* Drugi izolirni materiali, 

ki jih sestavljajo ali 

vsebujejo nevarne 

snovi 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 06 04 Izolirni materiali Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki 

vsebujejo azbest 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 08 02 Gradbeni materiali na 

osnovi gipsa, ki niso 

zajeti v 17 08 01 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 09 03* Drugi gradbeni 

odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov 

(tudi mešani 

odpadki), ki 

vsebujejo 

nevarne snovi (asfalt) 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

17 09 04 Mešani gradbeni 

odpadki 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 
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19 08 05 

Mulji iz čistilnih 

naprav komunalnih 

odpadnih vod 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

20 01 08 Organski kuhinjski 

odpadki 

Odvoz  dnevno izvaja dobavitelj hrane 

20 01 21* Fluorescentne cevi in 

drugi odpadki, ki 

vsebujejo živo srebro 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

20 01 27* Premazi, črnila, lepila in 

smole, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

20 01 36 Zavržena oprema, ki ni 

zajeta v 20 01 21, 20 

01 23 in 20 01 35 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

20 03 01 Mešani komunalni 

odpadki 

Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

20 03 07 Kosovni odpadki Predaja pooblaščenemu zbiralcu 

odpadkov. 

 

 

Pred-dela in pripravljalna dela 

 

Lesna masa: Pred začetkom izvedbe gradbenih del bo s površin predvidenih za izgradnjo 

odstranjeno grmovje in drevje. Pri gradnji drenažnih kanalov, ureditev mirnih območij in 

nadomestnih habitatov ter ureditev pritokov bodo zaradi poseka grmovja in dreves  

nastajali organski odpadki.  Povzročitelj odpadka poskrbi za zbiranje in odstranjevanje 

odpadka. Povzročitelj odpadka odda odstranjeno lesno maso podjetju, ki se ukvarja z 

vzdrževanjem parkov ali vzdrževanjem in izkoriščanjem gozdov. Skupno bo zaradi HE 

Mokrice izkrčenih cca 45 ha gozdnih površin. Če privzamemo lesno zalogo 225,9 m3/ha 

za listavce [68] znaša celotna količina posekanega gozda 10.165,5 m3. Drevesna 

biomasa se ne obravnava kot odpadek temveč kot surovina in gre v nadaljno predelavo. 

Kot odpadek (zeleni odrez) se smatrajo grmovnice, korenine in druga biomasa, ki jo ni 

možno uporabiti kot nadlajno lesno surovino in se bo predajala pooblaščenemu zbiralcu.  

 

V območju del na območju jezovne zgradbe bo odstranjen zgornji ustroj obstoječih cest. 

Tamponske in druge uporabne materiale bo možno izkoristiti in ponovno vgraditi pri 

gradnji. Pri gradnji visokovodnih nasipov za zaščito naselij lahko pričakujemo tudi manjše 

količine gradbenega odpada zaradi uporabe geotekstila, cevi (za prepuste). Nastajal bo 

mešani gradbeni odpadek (beton, cevi, bentonitna folija). 

 

Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitev se je ob pripravi projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovila potreba po sanacijskih 

ukrepih in rušitvah gospodarskih objektov. V sklopu izdelane DGD dokumentacije je 

predvidena rušitev 2 gospodarskih stavb s pripadajočimi manjšimi objekti (lope), ter 

sanacija petih kleti. V primeru, da se na objekt, ki se ruši računa cca 150 m3 odpadkov 

znaša celotna količina odpadkov (opeka, azbestni strešniki, les, beton, okna, železo, 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  53 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

opečnati strešniki, cevi in kosovni odpad) pri rušitvah cca 300 m3.  Pri tem je potrebno 

upoštevati Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč  [108], ter 

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest [107]. Pri sanacijah kleti se računa še 

cca 10 m3 odpadkov na klet (beton, ploščice, hidroizolacija, embalaža). 

 

Med pripravljalna dela štejemo tudi sanacijo nelegalnih deponij. Na samem območju 

gradnje se nahajata le dve zabeleženi nelegalni deponiji, na katerih po opisu ni prisotnih 

nevarnih snovi, to sta odlagališči št. 6820 in 1403  (povzeto iz http://www.geopedia.si/ 

register divjih odlagališč [65]).  

 

Divje odlagališče 6820:  Veliko gradbenega materiala - opeke, strešniki, salonitne plošče, 

staro železo in beton, komunalni odpadki - plastenke, pločevinke, karton, vedra in razne 

embalaže, naravni material - veje, kamenje. Zraven se nahaja razpadla lovska 

opazovalnica v horizontalnem položaju. Poleg tega je kar nekaj odpadkov - ploščice in 

opeke oz. strešniki in plastenke, pločevinke in karton, že od glavne ceste do odlagališče 

ob in na kolovozni poti. Ocenjena količina odpadkov 25-50 m3 (ocenjeno organski odpadki 

20%, gradbeni odpadki 30%, komunalni odpadki 20%, kosovni odpadki 10%, salonitne 

plošče 20 %). 

 

Divje odlagališče 1403: Ocenjena količina odpadkov 10-25 m3 (ocenjeno organski 

odpadki 70%, Gradbeni odpadki 20%, komunalni odpadki 5%, kosovni odpadki 5%). 

 

 

Slika 7:  PRIKAZ DIVJEGA ODLAGLIŠČA 6820 [69] 
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Slika 8:  PRIKAZ DIVJEGA ODLAGLIŠČA 1403 [69] 

 

 

Izvajalec del bo po uvedbi v delo dolžan pregledati območje in o tem izdelati zapisnik, ki 

bo predan nadzorniku investitorja. Odpadki iz nelegalnih deponij bodo odpeljani pred 

pričetkom same gradnje. Obveznost bo prenesena na izvajalca del, pri čemer bo izvajalec 

pripravil dokumentacijo o najdenih nelegalnih deponijah  (navedel območje in okvirno 

količino odpadka). Po predhodnem ogledu končnega prevzemnika odpadka in po njegovih 

navodilih bodo odpadki odstranjeni in odpeljani na odlagališče odpadkov.  Prevzemnik 

odpadkov bo poskrbel  za  njihovo  nadaljnje  ravnanje oz. predelavo. Območje 

odlagališča se bo po potrebi ustrezno očistilo (odkop vrhnjega sloja zemljine in odvoz 

prevzemniku odpada). V času izvedbe odstranitve bo prisoten nadzor investitorja.  

 

V mesecu marcu 2021 je bila izvedena na območju gradnje HE Mokrice obsežna čistilna 

akcija. Namen akcije je bil očistiti območje bodoče HE pred pričetkom gradnje. V sklopu 

akcije se je odstranilo pretežno kosovne odpadke gradbenih in ostalih odpadkov, kar je 

bilo tudi predstavljeno v prispevku RTV SLO: Čistilni akciji v Mihalovcu (rtvslo.si) 

prispevek od 00:30 do 2:06. 

 

Spodaj podajamo vrste pričakovani odpadkov in informativne ocene količin odpadkov v 

fazi predpriprave na samo gradnjo (sanacija obstoječih bremen).  

 

Tabela 24: KLASIFIKACIJA ODPADKOV, KI NASTAJAJO PRI POSEKU IN RUŠITVAH - PREDDELA 

Klasifikacijska številka 

odpadka 

Naziv odpadka Ocena skupne količine 

odpadkov 

02 01 07 Odpadki iz gozdarstva 

1150 m3  

 

 

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki 
200 m3  

 

16 01 03 Izrabjene gume 20 kos 

17 01 07 

Mešanice ali ločene 

frakcije betona, opek, 

ploščic in keramike, ki 

niso navedene pod 17 01 

50 m3 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174764255
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06 

17 09 03* 

Drugi gradbeni odpadki in 

odpadki iz rušenja 

objektov (tudi mešani 

odpadki), ki vsebujejo 

nevarne snovi (asfalt) 

20 m3 

17 09 04 

Mešani gradbeni odpadki 

in odpadki iz rušenja 

objektov, ki niso navedeni 

pod 17 09 01, 17 09 02 in 

17 09 03 

350 m3 

 

 

 

Komunalni odpadki v času gradnje 

 

Komunalni odpadki bodo nastali predvsem pri uporabi pisarn, garderob, sanitarij in 

delilnice hrane na glavnem gradbišču, manjše količine bodo nastale tudi na posameznih 

deloviščih. 

 

Povzročitelj odpadkov (izvajalec del) bo pred začetkom del sklenil pogodbo za zbiranje in 

reden odvoz komunalnih odpadkov z gradbišča s podjetjem pooblaščenim za zbiranje in 

odvoz komunalnih odpadkov na obravnavanem območju. 

 

V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na gradbišču postaviti posode, oziroma 

kontejnerje, ki jih bo za zbiranje odpadkov pooblaščeno podjetje zahtevalo. Ocenjuje se, 

da bo letno na gradbišču nastalo okoli 60 m3 mešanih komunalnih odpadkov in 10 m3 

organskih kuhinjkih odpadkov 

 

Tabela 25: KLASIFIKACIJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ČASU GRADNJE 

Klasifikacijska številka 

odpadka 

Naziv odpadka Ocena letne količine 

odpadkov 

20 01 08 Organski kuhinjski odpadki 
4 m3 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 60 m3 

 

Odpadne vode 

 

Izvajalci si bodo morali postaviti nepretočne greznice. V območju gradbišča bo izvajalec 

postavil tudi kemična stranišča. 

 

V sklopu gradbišča je predvidena tudi takojšnja vzpostavitev mobilne pralnice koles, ki 

koristi reciklirano vodo. Odpadek je sediment iz lovilnega bazena pralnice. 

 

 

Glavna gradbena dela 

 

V okviru izgradnje bazena in glavnega objekta bodo izvajana predvsem zemeljska dela in 

injektiranje, v manjši meri so zastopana betonska, zidarska in tesarska dela, ter strojna 
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in elektro obrtniška dela. Med gradnjo bodo tako nastali viški rodovitne prsti, gradbeni 

odpadki kot so beton, opeka, bitumenske mešanice, les, plastika,  odpadne kovine, kabli, 

odladki iz električne in elektornske opreme, izolirni materiali, odpadni plini ter komunalni 

odpadki in njim podobni odpadki. Vsi predelani odpadki na območju gradnje jezovne 

zgradbe in akumulacijskega bazena se bodo predajali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.  

 

Ob izvedbi del se bo pojavila embalaža različnih industrijskih izdelkov. Občasno bo 

nastajala embalaža, ki bo vsebovala tudi ostanke nevarnih snovi.   Povzročitelj odpadkov 

mora pred začetkom del skleniti pogodbo za zbiranje in redni periodični odvoz embalaže z 

gradbišča s podjetjem pooblaščenim za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v občini 

Brežice. V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na gradbišču, postaviti posode, 

oziroma kontejnerje, ki jih bo za zbiranje odpadkov pooblaščeno podjetje zahtevalo. 

 

Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je potrebno hraniti ločeno od drugih 

odpadkov tako, da se ne onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, ki niso snovi 

embaliranega blaga. Povzročitelj odpadka mora poskrbeti za odstranitev z gradbišča 

odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek. Lahko jo ponovno uporabi za druge 

namene, vrne dobavitelju blaga, odpelje predelovalcu sam ali sklene pogodbo z družbo 

za ravnanje z odpadno embalažo. 

 

Končni uporabnik mora za odpadno embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi ali drugimi 

snovmi, ki niso snovi embaliranega blaga, kot imetnik odpadka zagotoviti ravnanje 

skladno s predpisom o ravnanju z odpadki. Embalažo onesnaženo z nevernimi snovmi je 

potrebno do predaje pooblaščenemu podjetju zbirati ločeno, v zaprti posodi/zabojniku. 

 

Pri krčenju gozdnih površin bodo nastale večje količine organskega odpada – zeleni odrez 

(vejevje ipd).  

 

Beton lahko ostane kot neuporabljen ali neuporaben material pri izvajanju betonskih del. 

Lahko nastane zaradi prevelike količine pripeljanega betona za vgrajevanje ali zaradi 

neprimernosti betona za vgrajevanje v predvidene elemente. Ves beton, ki ne bo 

ustrezen za vgrajevanje se ga zavrne v sklopu izvajanja rednih kontrol, viški betonov pa 

se odložijo na za to predvidene površine do konca poteka hidratacije (strjevanja). Strjen 

odvečni beton se bo nato oddal pooblaščenemu zbiralcu.  Ostanki armatur se bodo zbirali 

na delu predvidene deponije armature. Leseni ostanki nastanejo predvsem pri izdelavi 

opažev z enkratno uporabo lesa, pri različnih podpornih konstrukcijah in pri drugih rabah, 

po kateri lesa ni možno ponovno uporabiti. Odpadni les se zbira na deponiji ali deponijah, 

ki jih določi povzročitelj odpadka izvajalec del), ki poskrbi tudi za odvoz lesenih odpadkov 

iz gradbišča na ustrezno dokončno zbirališče oz. prepusti odvoz pooblaščenemu zbiralcu 

odpadka. Pri krčenju gozdov bodo nastali tudi odpadki kot so vejevje in korenine. Sama 

drevesna debla v končni bilanci niso šteta kot odpadek, temveč kot surovina oz. naravni 

vir. 

 

Ostali ostanki: Med izvedbo gradbenih, obrtniških del in montaže opreme bodo nastale 

manjše količine različnih ostankov in odpadkov, ki se bodo shranjevali na s strani 

povzročitelja določeni deponiji.  
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Izkopi (odpadki z k.š. 17 05 06) 

 

Za ravnanje z izkopi je potrebno upoštevati zakonodajo s področja odpadkov. Krovni 

predpis na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 

21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 

69/15 in 129/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o 

odpadkih (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES) z namenom varstva okolja in 

varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje 

ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter 

zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti 

uporabe naravnih virov. Ob tem želimo opozoriti na izjemo, da se med drugim Uredba ne 

uporablja za naplavine, ki se zaradi upravljanja voda in vodnih poti, preprečevanja 

poplav ali blažitve posledic poplav in suše ali izsuševanja tal premeščajo znotraj 

površinskih voda, če naplavine niso nevarni odpadek, razen če je tako določeno s 

predpisi, ki urejajo vode. 

 

V skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih, zadnjič spremenjeno z Direktivo 

2018/851/EU, tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom tal, niso odpadek. 

Del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, pa sta 

odpadek, če ustrezata opredelitvi pojma »odpadek« iz te direktive. Pri tej odločitvi ni 

bistveno ali je izkopan material onesnažen z nevarnimi snovmi ali ni. 

 

Odpadki, ki nastajajo pri gradnji, so gradbeni odpadki, za katere velja tudi poseben 

predpis in sicer Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

(Uradni list RS, št. 34/08), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri 

gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 

objekta. Določbe te uredbe se med drugim ne uporabljajo za odpadne naplavine, ki se v 

skladu s predpisi, ki urejajo vode, premeščajo znotraj območja površinskih voda zaradi 

upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in 

suše, če odpadne naplavine niso onesnažene z nevarnimi snovmi tako, da se v skladu s 

predpisom, ki ureja odpadke, uvrščajo med nevarne gradbene odpadke. 

 

Pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri 

načrtovanju in izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine 

zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal ter pogoje uporabe gradbenega materiala, 

pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če 

se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo 

lužiti, določa Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, 

št. 34/08 in 61/11). Ta uredba se med drugim ne uporablja za obremenjevanje tal z 

odpadnimi naplavinami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vode, premeščajo znotraj 

območja površinskih voda zaradi upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav 

ali blažitve posledic poplav in suše, če se odpadne naplavine ne uvrščajo med nevarne 

gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. 

 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  58 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Uredba (oz. Direktiva 2008/98/ES) se torej uporablja tako za onesnažen kot 

neonesnažen del tal ali drug naravno prisoten material, izkopan med gradbenimi deli (v 

slovenskih predpisih o odpadkih opredeljen kot zemeljski izkop). Izjema velja samo za 

tisti del med gradbenimi deli izkopanega neonesnaženega dela tal ali drugega 

neonesnaženega naravno prisotnega materiala, ki se bo zagotovo uporabil za gradnjo v 

svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopan (to mora zagotovo izhajati iz 

dokumentacije)- v tem primeru se Uredba (oz. Direktiva 2008/98/ES) ne uporablja. 

 

Pri posegu ravnanja z viški rodovitnega dela tal gre najprej za začasno odložitev na 

rezervirane prostore za sedimentov, ki ne zapade po definiciji postopka R10 in je takšno 

ravnanje skladno s 33. členom  Uredbe o DPN za območje HE Mokrice.  

 

Deponije so namenjene začasni odložitvi rodovitnega dela tal (RDT), kasneje pa se s 

planom Občine Brežice začasno odložen rodovitni del tal lahko uporabi po postopku R10 – 

vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje. Koncesionar (investitor) v 

sklopu svojih zmožnosti nameni le prostor za njegovo odložitev na predvidenih lokacijah 

za sedimente. Pričakuje se, da se bo ves RDT odstranil iz območja namenjenim odložitvi 

sedimentov prej kot v desetih letih. Odstranjena rodovitna zemlja (RDT) bo namenjena 

uporabi na kmetijskih površinah v občini Brežice. Pričakuje se, da se bo ves RDT odstranil 

iz območja namenjenim odložitvi sedimentov prej kot v desetih letih. Do mešanja RDT in 

sedimentov iz akumulacije ne bo prišlo. 

 

Investitor je na pobudo upravnega organa ARSO v marcu in aprilu izvedel analizo 

ničelnega stanja tal ter analizo primernosti uporabe aluvijalnih nanosov (Eurofins Erico, 

april 2021, glej prilogo 3 Zvezka 4), ki bodo kot polnilo uporabljeni v gradnji. Na osnovi 

opravljenih analiz ugotavljamo, da izmerjene vrednosti predvidenih zemeljskih izkopov 

na levem in desnem bregu reke Save izkazujejo lastnosti nenevarnega odpadka 

upoštevajoč Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/15, št. 69/15, št.129/20). Upoštevajoč 

veljavno Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih (Ur. l. RS št. 

68/96) v gozdnih in zaraščenih tleh na obravnavanem zemljišču opozorilna in kritična 

imisijska vrednost nista doseženi za nobenega izmed analiziranih parametrov. Za 

posamezne parametre je presežena mejna imisijska vrednost (mineralna olja, Hg). 

Upoštevajoč veljavno Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih (Ur. l. 

RS št. 68/96) na njivskih in zatravljenih tleh na obravnavanem zemljišču opozorilna in 

kritična imisijska vrednost nista doseženi za nobenega izmed analiziranih parametrov. Za 

parameter mineralna olja je dosežena mejna imisijska vrednost.  

 

Obravnavano zemljišče na levem in desnem bregu Save na območju gradnje HE Mokrice 

se z vidika stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi 

uvršča v območje druge stopnje obremenjenosti (Uredba o merilih za ugotavljanje 

stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, Ur. l. RS, št. 

7/19) glede na dejstvo, da vrednost nobenega izmed analiziranih parametrov ne dosega 

ali presega opozorilne imisijske vrednosti. 

 

Na osnovi opravljenih analiz aluvijalnih plasti  ugotavljamo, da izmerjene vrednosti 

anorganskih parametrov izlužka inertnih odpadkov, ne presegajo predpisane mejne 

vrednosti za posamezne anorganske parametre izlužka inertnih odpadkov veljavnih 
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normativov. Na osnovi opravljenih analiz ugotavljamo, da gradbeni odpadek, v večinski 

sestavi izvorne mineralne snovi – proda, melja in peska, izpolnjuje zahteve veljavne 

Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS št. 34/08 in št. 61/11) 

glede na zahtevane kemijske analize in z okoljskega vidika ustreza za namen uporabe 

kot polnila. 

 

Ker načrt gospodarjenja z odpadki za HE Mokrice še ni narejen  na tem mestu navajamo 

predlog ravnanja z zemeljskim izkopom, kot je bil pri HE Brežice in bo smisleno 

uporabljen tudi pri gradnji HE Mokrice [41]: 

− Humus oz. rodovitni del tal se odkoplje, začasno deponira na območju rezervacije 

prostorov za odložitev sedimentov, na koncu gradnje pa se ga uporabi za 

humuziranje površin na območju gradbišča, z viškom pa se ga upravlja skladno z 

33. členom Uredbo DPN za območje HE Mokrice;  

− Gramoz se uporabi za nasipe gradbene jame, gradbiščne platoje, zaključne 

zunanje ureditve elektrarne,  

− Meljasto-peščena zemljina se uporabi za nasipe (mešanje z gramozom) in za plato 

gradbišča; 

− Kamen se uporabi za plato gradbišča in za zaščitne obloge v bazenu HE. 

 

V 33. členu (presežki in odvzem materiala) DPN [113] je navedeno, da se material, 

pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin na območjih za odlaganje 

sedimentov in pri poglabljanju struge, delno uporabi za gradnjo nasipov in druge 

načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov in ureditve zunaj območja 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.  

 

Za gradnjo vseh načrtovanih ureditev HE Mokrice niso potrebni dodatni odvzemi 

materiala (izkopi) iz drugih lokacij izven območja DPN. Med gradnjo in po njej se na 

kmetijske, gozdne površine in v struge pritokov Save in njihov obvodni prostor (pa tudi 

ne na območja varstva kulturne dediščine in druge površine) ne smejo odlagati nikakršne 

vrste materialov ali izkopov, ki niso vnaprej določene v projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja ali usklajene na podlagi nadzora med gradnjo. 

 

V tej fazi ni znana natančna oz. dokončna masna bilanca prečnih izravnav, zaključimo pa 

lahko, da bodo nastajali samo viški rodovitnega dela tal (humus). Za zemeljske ureditve 

ne bo potrebno vnašati materialov izven območja gradbišč HE Mokrice. Viški zemljine se 

bodo uporabili za nadvišanje terena – izvedbo končnih ureditev na desnem bregu ob 

jezovni zgradbi.  

 

Pri izkopu za vse objekte v okviru akumulacijskega bazena prevladujejo količine 

peščenega melja, slednje predvsem prevladujejo pri izkopih znotraj akumulacijskega 

bazena, kjer so predvideni široki izkopi do nivoja cca 139 m n.m.. Gre za razmeroma 

plitve izkope do globine cca 1,5 m. Na levem bregu se v bilanci izkaževišek peščenega 

melja v velikosti cca 125.000 m3. Gramozni material, ki je predviden za podlago pod 

nasipom ter za osnovni prerez nasipa se pridobi znotraj akumulacije. Za te namene je 

potrebno dodatno izkopati cca 87.000 m3 gramoza. Upoštevajoč, da pri zasipavanju 
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obtočnega kanala gradbene jame ostane na deponiji 23.200 m3 gramoza, se le ta lahko 

uporabi pri izgradnji nasipov bazena.  

 

Na desnem bregu bodo primanjkljaji in viški materiala prav tako izravnali v okviru 

ureditev na desnem bregu.  Primanjkljaj gramoznega materiala bo možno pridobiti z 

dodatnimi izkopi, saj je znotraj akumulacije na levem in desnem bregu na voljo široko 

področje, kjer bo možno izvesti prečne izravnave. Obseg odvzema materiala je lahko 

manjši oz. prilagojen lokaciji njegove porabe, (nasipi) tako da so prevozne linije čim bolj 

optimalne. 

 

Pri ureditvah v  Krki se izkaže precejšna potreba po materialu tj. cca 247.000 m3 za 

potrebe dvigovanja nivelete dna Krke in izvedbe nasipa ob levem bregu Krke. Na 

območju ureditev v Krki bo možno pridobiti ca 135.000 m3 materiala, preostale količine 

pa se bodo pridobile iz poglabljanja struge Save pod sotočjem s Krko, kjer bo 

predvidoma izkopanega ca 266.000 m3 materiala.  

 

 

Ravnanje z rodovitnim delom tal 

 

Uredba o DPN HE Mokrice [113] v 9. členu navaja da se pred polnitvijo akumulacijskega 

bazena na površini, ki se trajno potopi, odstranijo drevesa, grmičevje, travna ruša in 

drug organski material ter rodovitni del tal (RDT). Nadalje je v šestem in sedmem 

odstavku 52. člena (varstvo tal) zapisano:  

 

(6) S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo odstrani rodovitni del tal v 

obsegu približno 0,78 mio m³, ki se uporabi pri ureditvah v sklopu državnega 

prostorskega načrta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih 

zemljišč na območju 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 odlagališča1 (deponije) tal morajo biti 

narejena 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 ta odlagališča se določijo zunaj poplavnih območij v 

dogovoru z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno odlaganje 

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 pri nadaljnjem 

projektiranju določi v poročilu o vplivih na okolje in upošteva pri izdelavi projekta 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

                                           
1 Odlagališče za rodovitni del tal se pri projektu Mokrice ne smatra kot odlagališče po 

Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18). 
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Na pobudo Ministrstva za prehrano kmetijstvo in gozdarstvo (MKGP) se je v novembru 

2014 naročila novelacija elaborata  »Elaborat uporabe rodovitnega dela tal na območju 

DPN za območje HE Mokrice, 2011, Agrarius« [43].  

 

Namen novelacije elaborata iz leta 2011 je bil: 

 

− Revidirati količine rodovitnega dela tal ob upoštevanju prisotnosti tujerodnih vrst. 

− Na novo poiskati načine za morebitno takojšnjo uporabo odstranjenega 

rodovitnega dela tal ter lokacije za začasno deponiranje rodovitnega dela tal. 

 

 

Ravnanje z rodovitnim delom tal (RDT) je opredeljeno na podlagi izdelanega »Elaborat 

uporabe rodovitnega dela tal na območju DPN za območje HE Mokrice, 2014«.  

 

Območje odstranjevanja 

 

Celotna površina akumulacijskega bazena, vključno s površino struge reke Save, znaša 

ca. 273,4 ha. Od tega je zemljišč na levem in desnem bregu reke Save za okoli 212,5 ha. 

Od tega na levem bregu približno 114,3 ha ter na desnem bregu 98,2 ha. Na strugo reke 

Save odpade ca. 60,9 ha.  

 

Slika 9: OBMOČJE PREDLAGANE ODSTRANITVE RODOVITNEGA DELA TAL 

 

 

Ob upoštevanju izsledkov strokovne naloge Inventarizacija obrežne vegetacije za potrebe 

gradnje HE Mokrice (Savaprojekt d.o.o., 2014) in dodatnih terenskih ogledov območja, ki 

so bili izvedenih v novembru 2014 predlagamo, da se zaradi prisotnosti relativno velike 

količin invazivnih tujerodnih vrst, rodovitni del tal odstranjuje samo iz tako imenovanega 

prvega območja na območju akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe.  
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Prvo območje v veliki meri sledi dejanski kmetijski rabi. Ob upoštevanju slednjega ter 

debeline rodovitnega dela tal, ki je v povprečju 40 cm, je za odstranitev primernih 

skupno 288.242 m3 rodovitne zemlje. Od tega 198.904 m3 na levem bregu ter 89.338 m3 

na desnem bregu (spodnja tabela).  

 

Tabela 26: RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA RODOVITNEGA DELA TAL 

Breg reke 

Save 

Površina 

primerna 

za 

odstranjev

anje ha 

Debelina 

rodovitne

ga dela tal 

v m 

Količina 

odstranjenega 

rodovitnega 

dela tal v m3 

Potrebna 

količina za 

humuziranje 

ureditev v 

m3 

Razpoložljiva 

končna 

količina v m3 

Skupaj levi 

breg 

49,7 0,4 198.904 

 

23.040 175.864 

Skupaj desni 

breg 

22,3 0,4 89.338 

 

49.960 39.378 

Skupaj levi 

in desni 

breg 

72,0  288.242 73.000 215.242 

 

 

Na levem bregu se rodovitni del tal odstranjuje s površine približno 49,74 ha, na desnem 

bregu pa s površine približno 22,3 ha. Med te površine niso vključene površine 

načrtovanih deponij sedimentov, ki bodo v fazi gradnje služile kot začasne deponije 

rodovitne zemlje.   

Na spodnji sliki so prikazana območja primerna za odstranitev rodovitnega dela tal 

(rodovitne zemlje), v skupni površini 72 ha. Območja so označena z zeleno barvo. 

Območja načrtovanih deponij sedimentov so označena modro. Območje trajne zasedbe je 

označeno z rdečo linijo. 

 

Slika 10: PRIKAZ OBMOČJA ODSTRANITVE RODOVITNEGA DELA TAL  
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Na levem bregu se rodovitni del tal odstranjuje s površine približno 49,74 ha, na desnem 

bregu pa s površine približno 22,3 ha. Med te površine niso vključene površine 

načrtovanih deponij sedimentov, ki bodo v fazi gradnje služile kot začasne deponije 

rodovitne zemlje.  

 

Po podatkih zgornje preglednice je na območju akumulacijskega bazena in jezovne 

zgradbe za odstranitev primernih 288.242 m3 rodovitne zemlje. Za humuziranje ureditev 

je po izračunu projektantov potrebnih 73.000 m3 rodovitne zemlje. Za nadaljnjo uporabo 

je tako na razpolago približno 215.242 m3 rodovitne zemlje. Od tega na levem bregu 

175.864 m3 in na desnem bregu 39.378 m3). 

 

Med gradnjo se bo pred začetkom izvajanja zemeljskih del ob nadzoru biologa ponovno 

določilo površine, na katerih rastejo tujerodne invazivne vrste. V primeru, da bodo ta 

območja namenjena potopitvi, se rodovitni del tal ne odstranjuje. Odstrani se samo dele 

rastlin, ki se jih ustrezno uniči. Ohrani se tudi varnostni pas okoli območja, iz katerega se 

zemljina zaradi prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst ne izkopava. Na predvidenih 

ureditvah znotraj akumulacijskega bazena, kjer je predviden odvzem materiala (izkop 

melj, gramoz) se onesnaženi del rodovitnega dela tal odrine in začasno odloži v bližini 

mesta odvzema melja oz. gramoz, ter se po končanem odvzemu vrne na staro mesto.  

 

Del RDT se bo tako uporabil  že v času gradnje za namen ozelenitve in vzpostavitev 

hortikulturnih ureditev na območju HE Mokrice.  Predvideno je, da se viški rodovitne 

zemlje (RDT) z levega brega začasno deponirajo na površini načrtovanih deponij 

sedimentov na levem bregu ter viški z desnega brega na površini deponije sedimentov na 

desnem bregu. Na desnem bregu je načrtovana ena deponija sedimentov. Na levem 

bregu sta načrtovani dve deponiji sedimentov na katerih se rodovitni del tal skladišči 

deljeno, ob upoštevanju manjše oddaljenosti in lažje dostopnosti posamezne deponije od 

mesta odstranjevanja. Opomba: Terminsko odlaganje RDT ne sovpada s predvideno 

potrebo premeščanja sedimentov na te lokacije. Potreba bi se načeloma lahko izrazila 

šele po 10-15 letnem obratovanju HE Mokrice in v primeru če bi strojno premeščanje 

sedimentov v matico toka bilo neučinkovito (glej pododelek »Mulji (sedimenti) iz rečnega 

dna«).  

 

Na začasnih deponijah se tako oblikujejo kupi rodovitne zemlje višine približno 6 metrov. 

V fazi izgradnje HE Brežice je bilo takšno ravnanje odobreno tudi s strani Biotehniške 

fakulteta, Oddelek za agronomijo, ki je spremljal in izdeloval pedološka poročila.  Ob tej 

predpostavki je na levem bregu potrebnih približno 3 ha površine ter na desnem bregu 

0,65 ha. 

 

V spodnji tabeli je prikazana bilanca odstranjenega rodovitnega dela tal s predlogom 

njene nadaljnje uporabe. 

 

 

 

 

 

 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  64 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Tabela 27: RAZPOLOŽLJIVA KOLIČINA S PREDLOGOM NADALJNE UPORABE 

Breg 

reke 

Save 

Površina 

primerna za 

odstranjevanj

e rodovitnega 

dela tal v ha 

Količina 

odstranjenega 

rodovitnega 

dela tal v m3 

Potrebna 

količina za 

humuziranje 

ureditev v 

m3 

Razpoložljiva 

končna 

količina v m3 

Predlog 

uporabe 

Potrebna 

površina 

deponije 

v ha* 

Skupaj 

levi 

breg 

49,7 198.904 

 

23.040 175.864 Začasno 

deponiranje 

na površini 

načrtovanih 

deponij 

sedimentov 

na levem 

bregu. 

3 

Skupaj 

desni 

breg 

22,3 89.338 

 

49.960 39.378 Začasno 

deponiranje 

na površini 

načrtovanih 

deponij 

sedimentov 

na desnem 

bregu 

0,65 

Skupaj 

levi in 

desni 

breg 

72,0 288.242 73.000 215.242 / 3,65 

*Oblikujejo se kupi višine do 6 m. 

 

Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS št. 32/2008) je 

zemeljski izkop obravnavan kot gradbeni odpadek. Omenjena uredba ne ločuje 

rodovitnega dela tal od preostalega zemeljskega izkopa. Nadaljnja uporaba zemeljskega 

izkopa, če ni onesnažen in ne zapade pod nevarne odpadke, ureja Uredba o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/2008; 62/2011). Ta določa 

mejno vsebnost parametrov v zemeljskem izkopu, ki so navedene v prilogi 1 te uredbe. 

Pogoj je tudi, da se fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa ne razlikujejo od 

lastnosti iz priloge 2 te uredbe ter da v zemeljskem izkopu ni več kot pet prostorninskih 

odstotkov sestavin, ki jih običajno ni v tleh ali podtalju, so pa bile v tleh ali podtalju že 

pred izkopavanjem (npr. odpadki). Na podlagi opravljenega terenskega in 

laboratorijskega dela menimo, da je, glede na določbe Uredbe o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/2008; 62/2011), potrebno opraviti samo analize iz 

priloge 1 te uredbe. 

 

Zaradi izredno velike količine in višine rodovitne zemlje na deponijskih kupih ter naravne 

variabilnosti odstranjenih tal je nemogoče zagotoviti ustrezen odvzem vzorcev v 

določenem časovnem sosledju, ki bi omogočil sledenje sprememb lastnosti tal 

(monitoring tal). Iz tega razloga menimo, da monitoring rodovitne zemlje na deponijskih 

kupih ni smiselno izvajati. 

 

Za namen podrobnega ovrednotenja lastnosti rodovitne zemlje na deponijskih kupih je 

potrebno v času vzpostavljanja začasnih deponij izvajati sistematičen odvzem vzorcev 

tal. Predlaga se odvzem 5 povprečnih talnih vzorcev na vsakem metru nasutja na 

deponiji. Skupno cca. 30 vzorcev na posamezno deponijo. V odvzetih vzorcih se opravi 
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standardna pedološka analiza. V 10 vzorcih na deponijo (po dva vzorca na vsakem metru 

nasutja) se opravi analiza tal v skladu s prilogo 1 Uredbe o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/2008; 62/2011). Odvzem vzorcev izvede pedolog, ki 

mesta vzorčenja tudi natančno prostorsko opredeli. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo vrste odpadkov, ki bodo nastajali pri gradnji jezvne zgradbe 

in pri gradnji akumulacijskega bazena (VV preliv, …). 

 
Tabela 28: KLASIFIKACIJA ODPADKOV, KI NASTAJAJO PRI GRADBENIH DELIH JEZOVNE ZGRADBE IN 

TEHNIČNIH UREDITEV AKUMULACIJE (VV PRELIV, DRENAŽE,…) 
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Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Količine 

13 02 07 Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja 

prestavnih mehanizmov in mazalna olja 

50 dm3 

14 06 01* Klorofluoroogljiki, HCFC, HFC 250 dm3 

14 06 02* Druga halogenirana topila in mešanice topil 20 dm3 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 20 m3 

15 01 02 Plastična embalaža 10 m3 

15 01 03 Lesena embalaža 5 m3 

15 01 04 Kovinska embalaža 1 m3 

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža 1 m3 

15 01 06 Mešana embalaža                              2 m3 

15 01 07 Steklena embalaža 0,3 m3 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih 

snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,3 m3 

15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren 

trden oklop (npr. iz azbesta), vključno s 

praznimi tlačnimi posodami 

7 kos 

15 02 02* Čistilne krpe in zaščitne obleke, onesnaženi 

z nevarnimi snovmi 

30 kos 

16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje 

klorofluoroogljike, HCFC in HFC 

10 kos 

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni zajeta v 16 02 09 do 

16 02 13 

20 m3 

16 02 16 Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, 

ki niso zajete v 16 02 15 

15 m3 

16 05 05  Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni pod 

16 05 04 

2 kos 

17 01 01 Beton 48 ton (27 m3) 

17 01 02 Opeka 2 m3 

17 01 03 Ploščice, keramika in strešna opeka 1 m3 

17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in 

keramike, ki niso zajete v 17 01 06 

75 m3 

17 02 01 Les 500 m3 

17 02 02 Steklo 10 m3 

17 02 03 Plastika 20 m3 

17 03 01* Asfalt, bitumenske mešanice, ki vsebujejo 

premogov katran 

20 m3 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 

01 

25 m3 

17 04 01 Baker, bron, medenina  300 kg 

17 04 02 Aluminij  300 kg 

17 04 03  Svinec  100 kg 

17 04 05  Železo in jeklo 2000 kg 

17 04 07 Mešane kovine  1000 kg 

17 04 11 Kabli, ki niso zajeti v 17 04 10 0,3 ton 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  67 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

17 05 06 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 

17 05 03 (rodovitni del tal) 

 

288.242 m3 

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  10 m3 

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali 

vsebujejo nevarne snovi  

4 m3 

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 

17 06 03 

2 m3 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  20 m3 

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso 

zajeti v 17 08 01  

5 m3 

19 08 05 
Mulji iz čistilnih naprav komunalnih 

odpadnih vod 

70 m3 

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki 

vsebujejo živo srebro  

3 m3 

20 01 27* Premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo 

nevarne snovi  

2 m3 

20 01 36 Zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 

20 01 23 in 20 01 35  

10 m3 

20 01 41 Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov  1 m3 

20 03 07 Kosovni odpadki  150 kos 

 

 

  VPLIVI V ČASU OBRATOVANJA 

Neposredno pri tehnološkem procesu pretvorbe vodne v električno energijo odpadki ne 

nastajajo. Kljub temu se bodo pri obratovanju elektrarne pojavili nekateri odpadki, ki jih 

je potrebno ustrezno obravnavati. Ti odpadki so vezani predvsem na vzdrževanje 

objektov in opreme ter na morebitne izredne dogodke. Pri vrstah odpadkov gre predvsem 

za odpadna olja, razredčila, plavine ipd. Povzročitelj odpadkov je lastnik oz. upravljavec 

elektrarne. Vsi nastali odpadki se bodo predajali pooblaščenemu zbiralcu odadkov s 

katerim bo investitor oz. upravljalec elektrarne tudi pogodbeno razmerje za odvoz 

odpadkov. 

 

Tabela 29: KLASIFIKACIJA ODPADKOV IN PREDVIDENE KOLIČINE, KI NASTAJAJO MED OBRATOVNJEM HE 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Ocena letne 

količine 

odpadkov 

13 05 03* Mulji iz lovilcev olj 0,2 m3 

13 01 12* Lahko biorazgradljiva hidravlična olja 100-200 dm3 

13 02 07* 
Lahko biorazgradljiva motorna, strojna in 

mazalna olja 

100-200 dm3 

13 03 09* 
Lahko biorazgradljiva olja za izolacijo in 

prenos toplote 

20 dm3 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih 

snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,1 m3 
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15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 1 m3 

15 01 02 Plastična embalaža 0,5 m3 

15 01 04 Kovinska embalaža 0,2 m3 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih 

snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,1 m3 

15 02 02* 
Čistilne krpe in zaščitne obleke, onesnaženi 

z nevarnimi snovmi 

5 kos 

16 06 05 Akumulatorji 2 kom 

19 09 01 Trdni odpadki iz primarnih filtrov in sit 3 kom 

20 01 36 
Zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 

20 01 23 in 20 01 35 

0,1 m3 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2 m3 

20 03 07 Kosovni odpadki 5 kos 

 

Tako hidravlično kot mazalno olje bo biorazgradljivo. Med obratovanjem izpustov v okolje 

ni, ker so sistemi v strojnici opremljeni z oljnimi lovilci in separatorji. Pri turbinah je 

skupaj cca 20 m3 olja, pri hidravličnih pogonih prelivov pa cca. 7 m3. Olje se v principu 

redno ne menja, ampak se filtrira ter spremlja njegova kakovost. Odpadnega olja je po 

izkušnjah pri gorvodnih elektrarnah v povprečju nekaj 10 litrov letno, pri čem je 

upoštevano tudi olje iz oljnih lovilcev. Je pa še nekaj mastnih krp od čiščenja in 

vzdrževanja, kar se ločeno zbira in predaja pooblaščenemu zbiratelju odpadkov. 

 

Odpadke, ki jih bo Sava prinesla k vtočnim rešetkam pred turbinami bo potrebno 

odstraniti iz vode. Ne glede na to, da je povzročitelj teh odpadkov nekdo drug je lastnik 

oz. upravljavec elektrarne imetnik teh odpadkov. Glede na to, da bo HE Mokrice šesta v 

verigi savskih elektrarn, lahko pričakujemo, da bo teh odpadkov manj kot na HE 

Vrhovem, HE Boštanju, HE Blanci in HE Krškem. Ne glede na to pa bodo odpadki prihajali 

iz prispevnega območja Krke, kjer v obstoječem stanju ni večjih jezov.  

 

Za čiščenje vtočnih rešetk je predvideno vozilo s hidravličnim dvigalom. Štori, veje debla, 

sodi, mulj, listje, pesek in ostali odpadki povzročajo zmanjšan pretok ter s tem  izgubo 

tlačne višine. S prevoznim grabilnikom za čiščenje turbinskih vtokov bodo odstranjene 

naplavine na dnu rešetke pod vodo ter prav tako naplavine, ki se ob neurjih pojavijo na 

površini zajezbe. Za čiščenje vtočnih rešetk je predviden tudi  čistilni stroj, ki vozi po 

vsakem zajetju naplavine na deponijo.  Prigrajen ima grajfer za izvlečenje debel, vej in 

ostalih predmetov, lahko pa z njim naklada tudi komunalni kontejner na kamionu. 

Deponija je betonsko korito velikosti cca 100 m3 locirana neposredno ob turbinskih 

vtokih, z odvodnjavanjem, v katerega se stresajo smeti, naplavine katere se  potem 

nalaga na ustrezna vozila in odvaža na zbirni center, kjer se ga presortira po posameznih 

frakcijah.  

 

Biološko razgradljivi del plavja (cca 95% teže pripeljanega plavja) je potrebno z mobilno 

drobilno enoto zmleti, del se ga porabi v procesu kompostiranja, večje lesene dele plavja 

se kot sekance procesira na trg. Po končanem zorenju komposta se le ta, s pomočjo 

mobilnega sita preseje in tako dobi zelo kvaliteten končni produkt kompost. 
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Po dosedanjih izkušnjah  HE na spodnji Savi, se je ugotovilo sestavo plavja, glede na 

težo:   

− 50% predstavljajo veje; 

− 45% je večjih delov lesa in debel dreves; 

− 5% je plastike, gume, pločevine. 

 

Letni podatki o količini odstranjenega plavja so od leta 2008 naprej. Naslednja tabela 

prikazuje odstranjene količine plavja v letih 2008 in 2009. 

 

Tabela 30: KOLIČINA ODSTRANJENEGA PLAVJA NA POSAMEZNI SAVSKI HE, V LETIH 2008 IN 2009. 

(VIR: PLAVINE V ZAJEZITVAH VERIGE HIDROELEKTRARN NA REKI SAVI – ŠTUDIJSKO – RAZISKOVALNA 

NALOGA, GEATEH D.O.O., NOVEMBER 2010) 

Leto Lokacija 
Količina plavja 

m3 kg 

2008 

HE Medvode 180 33.620 

HE Moste 510 113.800 

HE Vrhovo 1.050 317.660 

HE Boštanj 210 32.200 

SKUPAJ 2008 2.520 641.440 

2009 

HE Medvode 225 64.500 

HE Moste 1.470 296.600 

HE Vrhovo 2.410 551.480 

HE Boštanj 680 86.760 

SKUPAJ 2009 5.835 1.227.280 

 

Natančno določanje količine plavja je preveč kompleksen problem, da bi bil smiseln v 

okviru te naloge, saj je količina plavja na baraži med drugim odvisna od hidrologije reke 

(pretoki, globina, temperatura, itd.), morfologije dna, števila in radijev posameznih 

meandrov gorvodno, rastja ob reki, poselitve ob reki itd. Glede na izkušnje na gorvodnih 

HE, naj bi se povečane količine plavja pojavile pri naraščanju pretoka nad 900 m3/s. 

Glede na gornje podatke, ter na predpostavko, da se ob vsaki pregradi količina plavja 

bistveno zmanjša, lahko ocenimo, da bodo okvirne letne količine odpadnega plavja na HE 

Mokric v razredu velikosti med 400 in 600 m3 na leto oz glede na podatke za HE Blanca 

in HE Boštanj okoli 70 ton na leto. Odstopanja navzgor so možna v primeru ekstremnih 

hidroloških pojavov in pojavov na prispevni površini.  

 

Pri akumulacijskem bazenu in ostalih pripadajočih ureditvah (NH, MO, pritoki, VV nasipi, 

daljnovod itd.) se bodo odpadki pojavili le občasno, v primeru izvajanja morebitnih 

sanacijskih del ter pri vzdrževanju zarasti in sicer pri odstranjevanju odvečne vegetacije 

(sekanje ali obsekavanje dreves in grmovja). Povzročitelj odpadka poskrbi za zbiranje in 

odstranjevanje odpadka. Povzročitelj odpadka odda odstranjeno lesno maso podjetju, ki 

se ukvarja z vzdrževanjem parkov ali vzdrževanjem in izkoriščanjem gozdov. 
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Tabela 31: KLASIFIKACIJA ODPADKOV KI NASTANEJO MED ČIŠČENJEM AKUMULACIJE 

Klasifikacijska 

številka 

odpadka 

Naziv odpadka Ocena letne količine 

odpadkov 

02 01 07 Odpadki iz gozdarstva 220 m3 

02 01 99  Drugi tovrstni odpadki 50 m3 

 

Mulji (sedimenti) iz rečnega dna 

 

Med obratovanjem se bo zmanjšala hitrost rečnega toka, kar bo imelo za posledico 

povečano količino sedimenta. Večina suspendiranih snovi se bo usedla na dno pred 

iztokom iz bazena (90%), na rečnem dnu se bo nabiral mulj. Pred premeščanjem 

sedimentov na rezervirane prostore za sedimene je predviden ukrep premeščanje mulja 

znotraj akumulacijskega prostora v matico toka reke, ki se bo tudi po zajezitvi ohranila 

taka kot je danes. Možno je tudi prestavljanje mulja znotraj akumulacije oz. kombinacija 

vseh ukrepov.  

 

Dinamika usedanja je poznana le okvirno, zaradi česar ni možno natančno napovedati 

količin, niti je možno vedeti v katerih časovnih presledkih se bo t.i. bagranje mulja za 

premeščanje opravljalo. V vsakem primeru bo treba sedimente analizirati pred pred 

premeščanjem na rezervirane prostore ob akumulacijskem bazenu, v kolikor bo ta 

aktivnost izvajana.  

 

Ravnanje z naplavinami je predvideno šele po nekaj letnem obratovanju HE Mokrice (10-

15 let). Predvideva se, da odlaganje mulja oz. rečnih sedimentov ne bo potrebno 

premeščati na izbrane lokacije (rezervirane prostore za sedimente), saj bodo naplavine 

naravno premeščale visoke vode Save. V kolikor naravna dinamika ne bo zadostna, se te 

naplavine premeščajo nato strojno v matico toka. V kolikor tudi ta ukrep ne bi bil 

zadosten je predvideno njihovo premeščanje na trajne lokacije ob bazenu (rezerviran 

prostor za sedimente) in le v primeru če bi odločene naplavine vplivale na obratovalno 

učinkovitost elektrarne in poplavno varnost. Premeščanje se izvede bodisi s podvodnim 

izkopom in/ali črpanjem oz. s tehnologijo, ki bo najbolj ustrezala stanju sedimentov 

(zlepljenost). Najbolj verjetne tehnologije so izkop s plovnim bagrom s pomočjo 

hidravlične freze ter črpanje in hidravlični transport do mesta odložitve (preizkušena 

metoda iz DEM). 

 

O lastnosti muljev, ki se še niso odložili ne moremo podati ocene analize odpadka. Glede 

na dosedanje izkušnje in opravljene analize lahko trdimo, da odložene naplavine ne bodo 

predstavljale nevarni odpadek.  Svoje mnenje opiramo na že izvedeno  analizo sedimenta 

akumulacije HE Boštanj v letu 2020  in v letu 2017 opravljenih 24 vrednotenj nevarni 

lastnosti sedimenta v bazenih DEM, katere so izkazale, da odložene naplavine niso bile 

opredeljene kot nevaren odpadek v nobenem primeru – naplavine niso izkazovale nobene 

nevarne lastnosti, zato se bile uvrščene med nenevarne odpadke. 

 

V primeru strojnega prestavljanja rečnega sedimenta je nujno potrebno izdelati Poslovnik 

ali načrt upravljanja s sedimenti z vidika varstva sladkovodnih rib. Poslovnik ali načrt 

upravljanja mora biti izdelan v sodelovanju strokovnjaka za ribe in sladkovodno ribištvo 
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ter potrjen s strani institucije, pristojne za sladkovodno ribištvo z namenom, da se 

prepreči morebitni negativni vpliv na ribjo populacijo v času izvajanja premeščanja 

sedimentov v matico toka. 

 

Ob visokih vodah se mulj iz matice splakuje, oziroma ga tok vode odnaša dolvodno. 

Ukrep s katerim se dolvodno pošiljajo sedimenti je usklajen s stališča doseganja dobrega 

stanja vodnega telesa po Vodni direktivi. V primeru premeščanja mulja dolvodno ob 

nastopu visokih voda, ne moremo govoriti o odpadkih, saj je to del naravnih procesov. 

Sedimenti, ki se bodo nabirali znotraj HE Mokrice, se bodo po potrebi (kot sekundarni 

ukrep) premeščali na za to pripravljene rezervirane prostore ob akumulacijskem bazenu. 

Pri predlaganih lokacijah za rezervacijo prostora za sedimente je na razpolago 185.000 

m3 na desnem bregu ter 1.112.600 m3 na levem bregu. V vmesnem času do začetka 

premeščanja sedimentov (grobo ocenjeno 10-15 let od začetka obratovanja HE Mokrice) 

je možna tudi drugačna raba tega prostora. Izkop sedimentov se ne obravnava kot 

zemeljski izkop. Dejansko se rezerviran prostor za sedimente obravnava še vedno kot 

vodno telo (ležijo znotraj nasipov in drenažnega kanala) in gre v tem smislu samo za 

premeščanje mulja znotraj istega vodnega telesa. Pri obremenjevanju tal z odpadnimi 

naplavinami, ki se premeščajo znotraj območja površinskih voda zaradi upravljanja voda 

in vodnih poti, če se odpadne naplavine ne uvrščajo med nevarne gradbene odpadke, ne 

velja »Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov [106].  

 

Mulj lahko vsebuje poleg drugih onesnaževal, predvsem težke kovine, kot so na primer: 

arzen, svinec, kadmij, krom, baker, nikelj, cink ter snovi, ki vplivajo na sevalno varnost.  

 V kolikor se premeščajo sedimenti obremenjeni z dolgoživimi radionuklidi, so 

obremenitve okolja lahko večje, kot če take snovi ostanejo na svojem mestu v strugi kjer 

je njihov vpliv nepomemben. Izpusti dolgoživih radionuklidov cezij. Cs-137 in 134 in 

stroncij: Sr-90 so po meritvah v HE Brežice sodeč precej pod upravnimi in obratovalnimi 

omejitvami za vodo, zato najverjetneje sedimenti ne predstavljajo težave niti na mestu 

kjer se odlagajo v reki niti v primeru, če bi jih premeščali na drugo mesto. V primeru HE 

Mokrice bo obremenjenost z radionuklidi še za razred nižje kot na HE Brežice, za katere 

je dokazano, da v sedimentih ne bo prišlo do preseganj mejnih vrednosti [7]. Glede na že 

opravljene kemijske anlaize sedimentov v gorvodni HE (HE Boštanj), rečni mulj ne spada 

med nevarne odpadke. 

Glede na hierarhijo ravnanja z naplavinami (črpanje v matico toka ima prednost pred 

premeščanjem mulja na predviden rezerviran prostor za sedimente) in že opravljenim 

pilotnim projektom »Premeščanje mulja v matico toka na HE Vuzenica«, kateri se je 

izkazal za uspešnega, tako iz okoljskega kot tudi namenskega vidika, menimo da do 

potrebne rabe rezerviranega prostora za sedimente ne bo prišlo. 

 

 SKUPNA OCENA KOLIČINE NASTALIH ODPADKOV 

V spodnji tabeli je pregled ocen količin odpadkov, ki bodo nastali v času izgradnje in 

obratovanja HE. Glede na to, da v tej fazi podatki o končnih količinah odpadkov niso 

znani so spodaj napisane le ocene pridobljene na podlagi podatkov iz izgradnje gorvodnih 

HE, ter na podlagi ocen gradbenega izvajalca in gradbenega nadzor HE Brežice in HE 

Krško.  
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Tabela 32: PREGLED OCENE KOLIČIN IN VRSTE ODPADKOV V OKVIRU HE MOKRICE 

Klasifikacijska 

številka 

odpadka Naziv odpadka  

Količine 

Med gradnjo  Med obratovanjem 

(m ,m2, m3, kg, 

kom…) 

(m ,m2, m3, kg, 

kom…) / leto 

2 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, 

RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN 

RIBIŠTVA, IZ PRIPRAVE IN PREDELAVE 

HRANE 

    

02 01 

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, 

ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva   

02 01 07 Odpadki pri izkoriščanju gozdov 1150 m3 220 m3 

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki 200 m3 50 m3 

13 PLINI ODPADKI IN ODPADKI TEKOČIH 

GORIV 

    

13 01  Odpadna hidravlična olja   

13 01 12* Lahko biorazgradljiva hidravlična olja  100-200 dm3 

13 02  Odpadna motorna, strojna in mazalna olja   

13 02 07* 

Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja 

prestavnih mehanizmov in mazalna olja 50 dm3 100-200 dm3 

13 03 

Odpadna olja za izolacijo in prenos 

toplote  

13 03 09* 

Lahko biorazgradljiva olja za izolacijo in prenos 

toplote / 20 dm3 

13 05  

Vsebine iz naprav za ločevanje olja in 

vode  

13 05 03* Mulji iz lovilcev olj / 0,2 m3 

14 ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA 

SREDSTVA IN POTISNI PLINI (RAZEN 07 

IN 08) 

    

14 06 Odpadna organska topila, hladilna 

sredstva in potisni plini za formiranje 

pene/aerosolov 

    

14 06 01* Klorofluoroogljiki, HCFC, HFC 250 dm3 / 

14 06 02* Druga halogenirana topila in mešanice topil 20 dm3 / 

15 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, 

ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN 

ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI 

DRUGJE 

    

15 01  Embalaža (vključno z ločeno zbrano 

odpadno embalažo, ki je komunalni 

odpadek) 

    

15 01 01  Papirna in kartonska embalaža 20 m3 1 m3 

15 01 02  Plastična embalaža 10 m3 0,5 m3 

15 01 03  Lesena embalaža 5 m3 / 

15 01 04  Kovinska embalaža 1 m3 0,2 m3 

15 01 05 Sestavljena kompozitna embalaža 1 m3 0,1 m3 

15 01 06 Mešana embalaža 2 m3  

15 01 07  Steklena embalaža 0,3 m3 / 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 

ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

0,3 m3 0,1 m3 

15 01 11*  Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden 7 kos / 
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oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi 

tlačnimi posodami 

15 02  Absorbenti, filtrirna sredstva, þistilne 

krpe in zašþitna oblaþila 

 

15 02 02* Čistilne krpe in zaščitne obleke, onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

30 kos 5 kos 

16 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V 

SEZNAMU  

    

16 01  Izrabljena vozila iz različnih vrst 

transporta (vključno z mobilnimi stroji), 

odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil 

in vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 

in 16 08) 

  

16 01 03  Izrabljene gume 20 kos / 

16 02  Odpadki iz električne in elektronske 

opreme  

    

16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje 

klorofluoroogljike, HCFC in HFC  

10 kos / 

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni zajeta v 16 02 09 do 

16 02 13  

20 m3 / 

16 02 15* Nevarne sestavine, odstranjene  iz zavržene 

opreme 

 /  1-2 kos 

16 02 16 Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki 

niso zajete v 16 02 15  

15 m3 / 

16 05  Plini v tlačnih posodah in zavržene 

kemikalije 

    

16 05 05  Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni pod 

16 05 04 

2 kos / 

16 06  Baterije in akumulatorji   

16 06 05 Druge baterije in akumulatorji / 2 kom 

17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI 

RUŠENJU OBJEKTOV (VKLJUČNO Z 

IZKOPANO ZEMLJINO Z ONESNAŽENIH 

KRAJEV)  

    

17 01  Beton, opeka, ploščice in keramika      

17 01 01 Beton  48 ton / 

17 01 02 Opeka  2 m3 / 

17 01 03 Ploščice, keramika in strešna opeka  1 m3 / 

17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, 

ki niso zajete v 17 01 06  

75 m3 / 

17 02  Les, steklo in plastika    

17 02 01 Les  500 m3 / 

17 02 02 Steklo  10 m3 / 

17 02 03 Plastika  20 m3 / 

17 03  Bitumenske mešanice, premogov katran 

in katranski izdelki  

    

17 03 01* Asfalt, bitumenske mešanice, ki vsebujejo 

premogov katran  

20 m3 / 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 

01  

25 m3 / 

17 04  Kovine (vključno z zlitinami)      

17 04 01 Baker, bron, medenina  300 kg / 

17 04 02 Aluminij  300 kg / 
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17 04 03 Svinec  100 kg / 

17 04 05 Železo in jeklo  2000 kg / 

17 04 07 Mešane kovine  1000 kg / 

17 04 11 Kabli, ki niso zajeti v 17 04 10  300 kg / 

17 05 Zemljina (vključno z zemeljskimi izkopi z 

onesnaženih območij), kamenje in 

izkopani material 

 

17 05 06 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 

05 03 (rodovitni del tal) 

288.242 m3  

17 05 06  Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 

(rečni mulj) 

 Ni možno določiti. 

17 06  Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki 

vsebujejo azbest  

    

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  10 m3   

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali 

vsebujejo nevarne snovi  

4 m3 / 

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 

17 06 03  

2 m3 / 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  20 m3 / 

17 08  Gradbeni materiali na osnovi gipsa      

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso 

zajeti v 17 08 01  

5 m3   

17 09 Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri 

rušenju objektov  

    

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo 

nevarne snovi (asfalt)  

20 m3  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri 

rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 

09 02 in 17 09 03  

350 m3 / 

19 08 ODPADKI IZ NAPRAV ZA ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE, KI NISO NAVEDENI 

DRUGJE 

 

19 08 05  Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadih 

vod 

70 m3  /  

19 09 Odpadki iz priprave pitne ali tehnološke 

vode 

 

19 09 01 Trdni odpadki iz primarnih filtrov in sit / 3 kom 

20 KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI 

ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN 

STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z 

LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI 

    

20 01  Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)      

20 01 08 Organski kuhinjski odpadki 14 m3  

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki 

vsebujejo živo srebro  

3 m3 / 

20 01 27* Premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo 

nevarne snovi  

2 m3 / 

20 01 36 Zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 

01 23 in 20 01 35  

10 m3 0,1 m3 

20 03  Drugi komunalni odpadki      
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20 03 01 Mešani komunalni odpadki  210 m3 2 m3 

20 03 07 Kosovni odpadki  150 kos 5 kos 

 

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Kumulativnih vplivov na nastajanje in ravnanje z odpadki ne predvidevamo. 

 

Tabela 33: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - ODPADKI 

Ocena vpliva  (B ali 4)– vpliv je nebistven  med gradnjo ter zanemarljiv –

(B+ ali 4+) med obratovanjem 

Značaj in vrsta vpliva Vpliv na količino odloženih odpadkov bo v času gradnje 

začasen. Med obratovanjem pa pričakujemo trajno nastajanje 

manjših količin odpadkov. Vpliv je neposreden in daljinski. 

Kumulativni in sinergijski vplivi niso predvideni. 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih posledic 

Verjetnost nebistvenega  vpliva je velika. Negativnih posledic 

zaradi nastalih odpadkov ne bo oz. je verjetnost posledic zelo 

majhna (delovne nesreče). 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

V času gradnje bodo komunalni odpadki nastajali redno, 

medtem ko so ostali odpadki odvisni od izvajanja različnih 

gradbenih faz. Med obratovanjem pričakujemo mesečno 

nastajanje odpadkov na jezovni zgradbi ter na ostalih posegih 

občasno v času urejanja površin (košenje ipd). Ob ustreznem 

ravnanju z odpadki so vplivi reverzibilni. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega 

dela, ki so lahko 

posledica vpliva 

Ne pričakujemo večjih vidnih sprememb v okolju. 

Obseg vpliva Obseg vpliva bo lokalen. V primeru neustreznega ravnanja z 

odpadki na gradbišču HE lahko odplavi odpadke dolvodno. 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Neustrezno ravnanje z odpadki lahko povzroči negativne 

vplive na kakovost podzemne vode. 
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1.1.4 VPLIV NA ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Tabela 34: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA ELEKTROMAGNETNO SEVANJE MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zmanjšujejo elektromagnetno sevanje; 

Ni vpliva  A ali 5 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na elektromagnetno sevanje; 

Vpliv je zanemarljiv 

*   

B+ ali 

4+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na elektromagnetno sevanje, vendar je vpliv 

zanemarljiv; 

Vpliv je nebistven   

B ali 4 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na elektromagnetno sevanje, vpliv je znaten, 

vendar ne presega zakonsko predpisanih obremenitev. 

Poleg upoštevanje dobre prakse, standardov in področne 

zakonodaje dodatni ukrepi niso potrebni; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C ali 3 Vpliv načrtovanih posegov na elektromagnetno sevanje 

med gradnjo in/ali obratovanjem je velik, presega 

zakonsko dopustno obremenitev; z ustreznimi ukrepi je 

vpliv možno omiliti in zagotoviti vrednosti pod mejnimi 

vrednostmi; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 Vpliv načrtovanih posegov na elektromagnetno sevanje 

med gradnjo in/ali obratovanjem je zelo velik, presega 

zakonsko dopustno obremenitev; z ustreznimi ukrepi 

vpliva ni možno omiliti in zagotoviti obremenitve pod 

mejnimi vrednostmi. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na elektromagnetno sevanje 

med gradnjo in/ali obratovanjem je uničujoč in vpliva na 

zdravje velikega dela populacije, presega zakonsko 

dopustno obremenitev; z ustreznimi ukrepi vpliva ni 

možno omiliti in zagotoviti obremenitve pod mejnimi 

vrednostmi. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 5+ in 4+ 

 

 

Tabela 35: PREGLED VPLIVOV POSAMEZNIH POSEGIH NA ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Med gradnjo bo položen 20kV vod, ki bo služil napajanju 

gradbišča. Vod bo po končani gradnji ostal v  uporabi. Vpliv 

EMS na zdravje ljudi bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem HE viri EMS (generatorji, stikališča ipd) 
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ne bodo presegali zakonsko določenih vrednosti. EMS bo 

izpostavljleno manjše število zapuslenih in to le občasno. 

Vpliv EMS na zdravje ljudi bo tudi med obratovanjem 

zanemarljiv (B+ ali 4+).  

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5)  

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5)   

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Za zagotavljanje občasnih potreb prelivnega objekta bo v 

nasipih vgrajen električni kabel. Ker bo kabel vkopan in 

oddaljen od vseh naselij intenziteta pa majhna vpliva bo 

vpliv zanemarljiv (B+ ali 4+). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5) 

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Med gradnjo, to je polaganjem vodov, ne bo prisotnih virov 

EMS; vpliva ne bo (A ali 5)   

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem ne bodo presežene mejne vrednosti 

določene za EMS; vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+)  

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Med gradnjo:  

V okviru pripravljalnih del je na platoju gradbišča 

predvidena postavitev začasne transformatorske postaje 

(TP 20/0,4 kV), ki se jo s kabelsko povezavo priključi na TP 

v Ribnici. Kabelska povezava bo po koncu izgradnje ostala 

kot stalni 20 kV priključek elektrarne. Izvajalec si bo po 

svoji potrebi uredil gradbiščne razvode od priključnih mest 

do končnih porabnikov. V času gradnje ne pričakujemo 

negativnih vplivov EMS na zdravje ljud vpliva ne bo (A ali 
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5).  

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem ne bodo presežene mejne vrednosti 

določene za EMS. Elektrovod bo vkopan. Znotraj 

varovalnega pasu, kot ga predvideva zakonodaja se ne 

nahajajo stanovanjski objekti.  Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 

4+). 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5)  

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5)   

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Tako med gradnjo (A ali 5) kot med obratovanjem (A ali 5)   

ne bo prisotnih virov EMS. Vpliva EMS na zdravje ljudi ne 

bo. 

 

  JEZOVNA ZGRADBA  

Po določilih Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 

[101] lahko za vire elektromagnetnega sevanja v elektrarni štejemo naslednje naprave in 

postroje, ki obratujejo z nazivno napetostjo višjo od 1 kV: 

 6,3 kV generatorje; 

 6,3 kV celice, zbiralčne povezave, naprave in stikališča; 

 20 kV razvod, naprave in stikališče; 
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 Vse energetske transformatorje 117/6,3 kV , 21/0,4 kV in 6,3/0,4 kV; 

 110 kV notranje stikališče izolirano s plinom SF6; 

 110 kV priključek hidroelektrarne na prenosno omrežje. 

 

Ker se večina virov elektromagnetnih polj nahaja v notranjosti elektrarne in znotraj 

ograje postroja, govorimo po Uredbi le o nadzorovanem področju. Mejne vrednosti, ki so 

zahtevane po Uredbi [101] je tako potrebno kontrolirati na meji med nadzorovanim in 

nenadzorovanim področjem (ograja objekta) in na najbolj izpostavljenih mestih 110 kV 

kabelske in daljnovodne trase. Analiza izmerjenih vrednosti bo služila dokazovanju 

ustreznosti in pripravi morebitnih dopolnilnih ukrepov, ki jih vnaprej ni mogoče eksaktno 

predvideti.  

 

Na podlagi izvedenih računskih analiz in meritev vplivov na naravno in življenjsko okolje, 

ki so bile izvedene na primerljivih objektih in napravah, lahko zaključimo, da: 

 Prostozračna stikališča s transformatorji 110/SN kV, kakršna so zgrajena v 

Sloveniji, ne obremenjujejo okolja čez mejo, kot jo postavlja Uredba. V našem 

primeru je 110 kV stikališče v oklopljeni SF6 tehnologiji postavljeno v zaprt 

prostor znotraj elektrarne, kar vplive še zmanjšuje; 

 Enožilni srednjenapetostni in visokonapetostni kabli na dolgih trasah so 

razporejeni v simetrični trikot, s čimer je njihovo polje znižano na minimum. Kabli 

izven ograje objekta bodo poleg tega vkopani na primerni globini in po trasah, ki 

potekajo izven naselij oz. na primerni oddaljenosti od objektov in mest na katerih 

se zadržujejo ljudje; 

 Elektromagnetno polje generatorjev je zaradi konstrukcije agregata omejeno le na 

notranjost generatorskega soda in na bližino glavnih izvodov iz generatorja, kar 

ne obremenjuje širšega okolja; 

 6,3 kV zbiralčne zveze med srednjenapetostnimi celicami in mrežnim 

transformatorjem se nahajajo znotraj železobetonske zgradbe strojnice in ne 

vplivajo na nenadzorovano področje izven elektrarne. 

 

  VISOKOVODNI PRELIV 

Električno napajanje porabnikov na objektu visokovodnega razbremenilnika bo izvedeno 

iz dveh virov izmenične napetosti: 

 Po kablovodu znotraj nasipov iz smeri jezovne zgradbe; 

 Iz rezervnega vira – diesel električnega agregata. 

 

Zaradi relativno majhne porabe, relativno majhnih dodatnih bremen poleg osnovnih 

tehnoloških porabnikov, ki so vezanih na sam objekt, omejenosti prostorov in odsotnosti 

posadke, izmenični napajalni sistem ne bo ločeval nujnih in splošnih porabnikov, zato 

bodo vsi napajani iz enih zbiralk glavnega razdelilnika 0,4 kV. V glavnem razdelilniku 

objekta bo predviden tudi priključek za dodatni prevozni diesel-električni  agregat, ki bo 

preko kabla speljan v priključno omarico na zunanjosti objekta. 

 

Za potrebe sistema vodenja in nadzora bo objekt opremljen z enosmernim baterijskim 

napajalnim sistemom napetosti 110 V, ki bo omogočal napajanje najbolj pomembnih 
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sklopov tudi v primeru izpada vseh virov izmenične napetosti. Za vire elektromagnetnega 

sevanja se štejejo naprave in postroji, ki obratujejo z nazivno napetostjo višjo od 1 kV, v 

primeru visokovodnega razbremenilnika bo nazivna napetost 0,4kV, kar pomeni da bo 

EMS kot vir napetosti zanemarljiv. 

  100 kV DALJNOVOD 

V nadaljevanju navajamo izsledke Poročila o vplivih na okolje za priključni DV 2x110 kV 

za HE Mokrice elektromagnetna sevanja, EIMV [6]. 

 

Na podlagi njenih navedb in določil 2. točke 2. člena Uredbe [101] se DV 2 x 110 kV 

priključni vod za HE Mokrice opredeli kot vir sevanja, saj bo obratoval z nazivno 

napetostjo višjo od 1 kV. Frekvenca elektromagnetnega sevanja, s katero bo obravnavani 

vir elektromagnetnega sevanja obremenjeval naravno in življenjsko okolje, znaša 50 Hz, 

zato sodi med nizkofrekvenčne vire sevanja. DV 2 x 110 kV priključni vod za HE Mokrice 

se opredeli skladno z določili 2. člena Uredbe [101] in navedbami projektne 

dokumentacije kot nov vir nizkofrekvenčnega sevanja v naravnem in življenjskem 

okolju. 

 

Pričakovane vplive elektromagnetnega polja na okolje za obravnavan poseg je mogoče 

ugotavljati z računskim postopkom vrednotenja elektromagnetnih polj glede na 

predpisane mejne vrednosti. 

Računski postopek vrednotenja elektromagnetnih polj za poseg izgradnje priključnega 

dvosistemskega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice ločimo na dva dela, in sicer na računski 

postopek vrednotenja: 

 Električnega polja; 

 Magnetnega polja. 

 

Izračuni električnega in magnetnega polja v prečnem pravokotnem prerezu na os 

daljnovoda za stebre načrtovanega daljnovoda so predstavljeni na spodnjih slikah. 

Izračunane karakteristične vrednosti električnega in magnetnega polja, ki so višje od 

mejne vrednosti, ki veljajo za območja I. stopnje varstva pred sevanjem za nove vire 

sevanja, so omejene s krivuljami modre barve, medtem ko so mejne vrednosti za nove 

vire sevanja na II. območjih varstva pred sevanjem omejene s krivuljami rdeče barve. 
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Slika 11: PREREZ MAGNETNEGA POLJA ZA STEBER ZC61 [6] 

 

 
Slika 12: PREREZ ELEKTRIČNEGA POLJA ZA STEBER ZC61 [6]  

 

 

V spodnjih slikah so predstavljene izračunane vrednosti električnega in magnetnega polja 

na višini 1 m nad tlemi pravokotno na os daljnovoda. 

 

 

 

-35 35X-Position [m] Y [m] = 0.000      f [Hz] = 50

ZC61 EISO.GEO  8/21/2012  12:44:57

0

35

E [kV/m]Z-Position [m]
0.00 0.10 0.20 0.40 0.50 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0RMS

0.5

0.5
2.0

2.0
0.1

0.1 1.0
0.4

6.0 0.5

4.0 8.010 0.210
6.0

0.1
6.0 0.5

0.4 1.0
0.1 2.0104.06.0

0.4 4.0 2.0
1.06.0 0.4

0.1
1.00.1 2.0

0.2 2.0
8.0

6.0 1.0
0.2 1.0

1.0
0.5
0.5

2.0 0.5
0.2

0.2 0.4
1.0 4.0

0.4

0.5
0.2

0.1
0.5

0.4

0.2 0.4

0.2

0.2

0.2

0.2
0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

5

10

15

20

25

30

-30 -20 -10 0 10 20 30

-35 35 X-Position [m] Y [m] = 0.000      f [Hz] = 50 

ZC61 BISO.GEO  8/23/2012  15:28:12 

0 

35 
B [uT] Z-Position [m] 

0.00 1.0 2.0 4.0 5.0 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100 RMS 

10 10 2.0 4.0 5.0 20 20 4.0 10 5.0 4.0 2.0 40 60 80 10 20 20 80 20 60 40 80 20 80 80 60 60 10 40 80 80 100 80 40 100 100 40 80 5.0 60 10 1.0 20 10 20 5.0 2.0 10 4.0 5.0 1.0 4.0 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 
1.0 

2.0 
1.0 2.0 2.0 2.0 

1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 1.0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

-30 -20 -10 0 10 20 30 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  82 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 

Slika 13: MAGNETNO POLJE NA VIŠINI 1 M NAD TLEMI ZA PREDVIDENE STEBRE [6] 

 

 

 

 

Slika 14: ELEKTRIČNO POLJE NA VIŠINI 1 M NAD TLEMI ZA PREDVIDENE STEBRE [6] 

 

 

Uredba [101] v IV. poglavju definira določanje in vrednotenje obremenitve s sevanjem, 

kot lastno obremenitev zaradi obratovanja posameznega vira sevanja in kot celotno 

obremenitev območja s sevanjem zaradi obratovanja vseh virov sevanja. 

 

Za primer paralelnega poteka dveh daljnovodov (obstoječega DV 2 x 400 kV Krško – 

Zagreb in predvidenega priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice) z razmikom 40 m 

med osema daljnovodov je izdelan izračun celotnega električnega in magnetnega polja 

ob upoštevanju najneugodnejših parametrov glede geometrije in obremenitev. Za 400 kV 

daljnovod je upoštevana višina spodnjega vodnika 8 m nad tlemi ter najvišji pričakovani 

vrednosti napetosti in toka po elektroenergetskem vodu 420 kV in 1600 A. Za 110 kV 
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daljnovod je upoštevana višina spodnjega vodnika 6 m nad tlemi ter najvišji pričakovani 

vrednosti napetosti in toka po elektroenergetskem vodu 123 kV in 400 A. 

 

Slika 15: PREREZ MAGNETNEGA POLJA ZA PARALELNI POTEK DV ZA STEBER ZC76 [6]  

 

 

Slika 16: PREREZ ELEKTRIČNEGA POLJA ZA PARALELNI POTEK DV ZA STEBER ZC76 [6]  
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Slika 17: MAGNETNO POLJE NA VIŠINI 1 M NAD TLEMI ZA PARALELNI POTEK DV [6]  

 

 

 

Slika 18: ELEKTRIČNO POLJE NA VIŠINI 1 M NAD TLEMI ZA PARALELNI POTEK DV [6]  

 

 

 

V spodnji tabeli so na podlagi splošnih izračunov določene najmanjše potrebne 

oddaljenosti do I. območij in do stavbnih objektov I. stopnje varstva pred sevanjem od 

osi priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice za električno in magnetno polje. Pri tem so 

bili upoštevani predvideni tipi daljnovodnih stebrov, najvišji pričakovani vrednosti 

napetosti in toka in višina spodnjega vodnika 6 m nad tlemi. Pri določanju najmanjše 

potrebne oddaljenosti do I. območij in do stavbnih objektov I. stopnje varstva pred 

sevanjem so analizirane vrednosti električnega polja 1 m nad tlemi in vrednosti 

magnetnega polja na višini vodnikov. 
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Tabela 36: POTREBNE ODDALJENOSTI DO I. OBMOČIJ IN DO STAVBNIH OBJEKTOV I. STOPNJE VARSTVA 

PRED SEVANJEM OD OSI PRIKLJUČNEGA DV 2 X 110 KV ZA HE MOKRICE NA PODLAGI SPLOŠNIH IZRAČUNOV 

[6]  

Zap. 

št. 

Tip daljnovodnega 

stebra 

Potrebna oddaljenost levo in desno od osi 

daljnovoda za 

električno polje (0,5 

kV/m) 

magnetno polje (10 

T) 

1. NC76/h 9,2 m 10,5 m 

2. ZC75/h 10,6 m 11,1 m 

3. ZC76/h 10,9 m 11,3 m 

4. ZC86/h 11,4 m 12,0 m 

5. ZC85/h 12,3 m 11,5 m 

6. ZC61/h 14,2 m 11,1 m 

 

Opomba: V fazi idejnega projekta je pri stebrih z obliko glave »donava« uporabljena 

oznaka tipa stebra ZC61, v DGD pa oznaka ZC63. Steber z oznako ZC61 ima enake 

zunanje gabarite (dimenzije glave stebra, ki definirajo lokacije vpetij vrvi) kot steber z 

oznako ZC63. To pomeni, da se pri stebru z obliko glave »donava« vplivi ne spremenijo. 

 

Na zadnjem stebru na SM39 se izvede prehod nadzemnega voda v kablovod. V fazi 

idejnega projekta je na SM39 predviden steber z oznako ZC85. Zaradi spremembe 

tehnične rešitve prehoda nadzemnega voda v kablovod je na SM39 uporabljen drug tip 

stebra – ZC78.2. Ta steber ima zunanje gabarite (dimenzije glave stebra, ki definirajo 

lokacije vpetij vrvi) enake kot steber z oznako ZC76. Pri stebru ZC76 pa so potrebne 

oddaljenosti levo in desno od osi manjše kot pri stebru ZC785 (glej Tabela 35), kar 

posledično pomeni, da se z uporabo tega tipa stebra vplivi malenkost zmanjšajo. 

 

S splošnimi izračuni najneugodnejšega stanja v normalnem obratovalnem stanju 

priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice smo določili največjo potrebno oddaljenost do 

I. območij in do stavbnih objektov I. območij, ki znaša 15 m (natančneje 14,2 m). 

 

Z izračunom je bilo določeno območje, na katerem je DV 2 × 400 kV Krško – Zagreb 

pomemben vir sevanja, to je območje, znotraj katerega veljajo za celotno obremenitev 

območja z elektromagnetnim sevanjem mejne vrednosti za obstoječe vire sevanja. To 

območje je pas znotraj 99 m levo in 99 m desno od osi DV 2 × 400 kV Krško – Zagreb; 

oddaljenost med osema priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice in DV 2 × 400 kV 

Krško – Zagreb na odseku, kjer analizirana daljnovoda potekata vzporedno, je 40 m 

(torej pas 59 m levo in 139 m desno od osi priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice). 

Iz rezultatov izračunov elektromagnetnega polja je razvidno, da celotna obremenitev 

območja zaradi obratovanja obeh virov sevanja ne presega dovoljenih mejnih vrednosti 

100 µT in 10 kV/m. 

 

Za lastno emisijo priključnega DV 2 x 110 kV za HE Mokrice se v področju znotraj 15 m 

pasu levo in 15 m desno upoštevajo mejne vrednosti, ki veljajo za II. stopnjo varstva 

pred sevanjem, za nove nizkofrekvenčne vire sevanja. Mejna efektivna vrednost za 
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električno poljsko jakost znaša tu 10.000 V/m, medtem ko znaša mejna efektivna 

vrednost gostote magnetnega pretoka 100 T. 

 

Na podlagi opravljenega vrednotenja obremenjevanja okolja z nizkofrekvenčnim 

elektromagnetnim poljem, ki ga pri svojem normalnem delovanju povzroča 

elektroenergetski objekt z nazivom priključni DV 2 x 110 kV za HE Mokrice ugotavljamo, 

da so analizirane efektivne vrednosti: 

 Električne poljske jakosti (E) (lastna emisija priključnega DV 2 x 110 kV za HE 

Mokrice) v področju znotraj 15 m pasu levo in 15 m desno manjše od dopustne 

mejne vrednosti 10.000 V/m; 

 Električne poljske jakosti (E) (celotne obremenitve območja z elektromagnetnim 

sevanjem) na območjih pomembnih obstoječih virov sevanja manjše od dopustne 

mejne vrednosti 10.000 V/m; 

 Električne poljske jakosti (E) (celotne obremenitve območja z elektromagnetnim 

sevanjem) na ostalem področju na II. območju manjše od dopustne mejne 

vrednosti 10.000 V/m; 

 Električne poljske jakosti (E) (celotne obremenitve območja z elektromagnetnim 

sevanjem) na ostalem področju na I. območju manjše od dopustne mejne 

vrednosti 500 V/m; 

 Gostote magnetnega pretoka (B) (lastna emisija priključnega DV 2 x 110 kV za HE 

Mokrice) v področju znotraj 15 m pasu levo in 15 m desno manjše od dopustne 

mejne vrednosti 100 T; 

 Gostote magnetnega pretoka (B) (celotne obremenitve območja z 

elektromagnetnim sevanjem) na območjih pomembnih obstoječih virov sevanja 

manjše od dopustne mejne vrednosti 100 T; 

 Gostote magnetnega pretoka (B) (celotne obremenitve območja z 

elektromagnetnim sevanjem) na ostalem področju na II. območju manjše od 

dopustne mejne vrednosti 100 T; 

 Gostote magnetnega pretoka (B) (celotne obremenitve območja z 

elektromagnetnim sevanjem) na ostalem področju na I. območju manjše od 

dopustne mejne vrednosti 10 T. 

 

Ocenjujemo, da je načrtovan poseg izgradnje priključnega DV 2 x 110 kV za HE 

Mokrice (od SM 1 do SM 39) s stališča obremenjevanja okolja z 

nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem sprejemljiv za okolje. 

 KUMULATIVNI VPLIVI   

Kumulativni vplivi z obstoječim daljnovodom 2 x 400 kV Krško – Zagreb so upoštevani v 

gornjem poglavju. Glede na to, da se ne predvidevajo posegi, ki bi bili lahko vir 

močnejšega EMS ter da je oddaljenost posegov, ki bodo priključeni na elektro-omrežje 

(npr. ŠRC Mostec, ŠRC Grič itd.) več kilometrov, ocenjujemo kumulativne vplive kot 

nepomembne. 
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Tabela 37: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - EMS 

Ocena vpliva  (B+ ali 4+) – vpliv med gradnjo in obratovanjem je 

zanemarljiv  

Značaj in vrsta vpliva Vplivi bodo neposredni, daljinski in trajni. Kumulativnih, 

sinergijskih in začasnih vplivov ne bo. 
Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 
Verjetnost zanemarljivega vpliva je velika. 

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv EMS bo prisoten v času obratovanja HE. Načeloma 

bo elektrarna delovala 365 dni v letu, 24 ur na dan. 

Prekinitev delovanja je le ob izrednih dogodkih in večjih 

remontih. Ob prenehanju delovanja vpliv preneha takoj in 

je reverzibilen. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Ne pričakujemo vidnih sprememb v okolju. 

Obseg vpliva Obseg vpliva bo lokalen (največ 15 m od osi daljnovoda).  
Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Medsebojnega učinkovanja ne pričakujemo. 

 

 

1.1.5 JEDRSKA IN SEVALNA VARNOST 

V tem poglavju obravnavamo potencialne vplive zajezbe Save zaradi akumulacijskega 

bazena HE Mokrice in izpustov Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v Savo, na jedrsko in 

sevalno varnost. Pri tem povzemamo izsledke iz Dodatka k PVO za HE Brežice - vidik NE 

Krško_rev_4 [7] ter Poročila o vplivih na okolje za HE Brežice [8], ki obravnavajo vplive 

HE Brežice na jedrsko in sevalno varnost.  

 

To poglavje je specifično, ker ne obravnava neposrednih vplivov HE Mokrice na okolje, 

temveč spremenjene vplive NEK na okolje. Zato je tudi struktura podpoglavja nekoliko 

drugačna. Ostali posegi (poleg akumulacijskega bazena z jezovno zgradbo) HE Mokrice 

med gradnjo in obratovanjem ne bodo imeli vpliva (A ali 5) na jedrsko in sevalno varnost 

v okolju.  

 

NEK tekočinske emisije obsegajo izpuste iz LWPS (Liquid Waste Processing System) in 

kaluže uparjalnika (Steam Generator Blowdown Processing System) ter iz drenaž 

turbinske zgradbe (Turbine Building Drainage System), ki iztekajo v Savo preko sistema 

bistvene oskrbne vode. Omenjene vode se iztekajo v Savo na območju predvidene 

akumulacije HE Brežice. 

 

Zaradi izgradnje HE Brežice bo zmanjšana hitrost rečnega toka vode, kar bo imelo za 

posledico povečano količino sedimentov. Večina suspendiranih snovi se bo usedla na dno 
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(akumulacije HE Brežice) pred iztokom iz bazena, na rečnem dnu se bo nabiral mulj. Kar 

pomeni da bo v akumulacijski bazen HE Mokrice prišel le manjši del suspendiranih snovi 

iz HE Brežice. Glede na to, da so izračuni pri HE Brežice pokazali, da bo zaradi izgradnje 

HE Brežice prispevek k letni dozi posameznika za več kot 20 krat nižji od mejne letne 

efektivne doze za prebivalstvo ter se bo večji del suspendiranih snovi usedel že v HE 

Brežice ocenjujemo da bo vpliv tekočinskih emisij radionuklidov iz NEK v Savo na 

območju HE Mokrice neznaten.  

 

V nadaljevanju podajamo povzetek opisa vplivov iz PVO HE Brežice [8]. 

Za potrebe izdelave poročila o vplivih na okolje tekočinskih izpustov NEK ob izgradnji 

bazena HE Brežice je bilo privzeta najbolj neugodna kombinacija prenosnih poti – to sta 

uživanje ujetih rib iz bazena in ribarjenje na zajezenem bazenu HE Brežice. Pri tem so 

bile preučene vse možne dejavnosti kot so: zauživanje rib (glavnina doze), pitje rečne 

vode, pitje podzemne vode iz vodnjakov, obrežna rekreacija, kopanje v reki, čolnarjenje 

in veslanje, zauživanje pridelkov iz poplavljenih zemljišč ter zadrževanje na poplavljenih 

zemljiščih.  

 

Za referenčno skupino prebivalcev so bili privzeti ribiči, ki ribarijo na levem bregu pod 

jezom NEK (od 1,5 km do 4 km, to je do predela z največjo širino zajezitvenega bazena). 

Modelne študije namreč pokažejo, da bodo prav v tem 2,5 km dolgem območju vsebnosti 

radionuklidov v sedimentih najvišje. Upoštevani so tudi otroci ribičev, ki so udeleženi v 

zmanjšanem obsegu pri aktivnostih (zaužitje, ribolov). 

 

Prispevek k letni dozi posameznika ob najbolj neugodni kombinaciji prenosnih poti je 

1,79 µSv kar je bistveno nižje od mejne letne efektivne doze za prebivalstvo, ki je 50 

µSv. Usedeni del izpuščene radioaktivnosti pa kljub predpostavljenemu zadrževanju na 

dnu bazena 10 let ne bo z izluževanjem in infiltracijo prešel v podzemne vode Krško-

brežiškega polja, niti ne bo dosegal vrednosti, zaradi katerih bi bilo treba uvajati posebne 

varstvene ukrepe pri kakršnemkoli ravnanju s sedimenti – npr. ob praznjenju iz bazena. 

 

Pomembni zaključki za oceno vpliva na okolje zaradi tekočinskih izpustov iz NEK ob 

izgradnji HE Brežice so:  

 

1. Po zgraditvi HE Brežice bodo hitrosti toka v širšem delu bazena reda velikosti 2 

cm/s (pri Q = 60 m3/s) do 10 cm/s (pri Q = 242 m3/s). V novih hidroloških pogojih se 

bo večina suspendiranih snovi (preko 90%) pred iztokom iz bazena HE Brežice usedla na 

dno. Ti se bodo razporedili približno enakomerno po površini dna. Skupaj s sedimenti se 

bo usedlo tudi nekaj radioaktivnega onesnaženja tako pri normalnem obratovanju kot v 

izrednih dogodkih.  

 

2. Prispevek k letni dozi posameznika iz najbolj izpostavljene referenčne skupine bi 

bil reda velikosti 1-2 µSv/leto med normalnim obratovanjem. Ob najbolj neugodni 

kombinaciji prenosnih poti je letna doza 1,79 µSv.  Ob upoštevanju največje obremenitve 

v primeru avtoriziranih izpustov pa bi bil letni prispevek večji za dva velikostna razreda 

(kombinacija prenosnih poti 35 µSv/leto).  
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3. Spremembe vplivov NEK na okolje zaradi zgraditve HE Brežice še naprej ostajajo 

znotraj omejitev, ki jih določa pravni red na področju varstva pred radioaktivnim in 

kemijskim onesnaževanjem ter toplotnim obremenjevanjem. 

 

Tabela 38: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – JEDRSKA IN SEVALNA VARNOST 

Ocena vpliva  (A ali 5) – vpliva ni med gradnjo 

(B+ ali 4+) – vpliv je zanemarljiv med obratovanjem 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi bodo neposredni, kumulativni (HE Brežice), daljinski 

in trajni.  
Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 
Verjetnost zanemarljivega vpliva je velika. 

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv sevanja bo prisoten ves čas. Vpliv je reverzibilen v 

smislu daljšega časovnega obdobja (razpolovne dobe tudi 

do 30 let). 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Spremembe vplivov NEK na okolje zaradi zgraditve HE 

Mokrice bodo znotraj omejitev, ki jih določa pravni red na 

področju varstva pred radioaktivnim in kemijskim 

onesnaževanjem ter toplotnim obremenjevanjem. 

Obseg vpliva Obseg vpliva bo lokalen – obsegal bo akumulacijski bazen 

HE Brežice dolvodno od NEK.  
Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Medsebojnega učinkovanja ne pričakujemo. 

 

1.1.6 MOŽNOST NASTANKA OKOLJSKIH IN DRUGIH NESREČ 

Področje možnosti nastanka večjih nesreč pokriva Uredba o preprečevanju večjih nesreč 

in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08, 105/10 in 36/14). Glede na 

to uredbo posegi za HE Mokrice ne zapadejo pod obrate z manjšim ali večjim tveganjem 

za okolje (ni predvidene uporabe večjih količin nevarnih snovi). 

 

Tabela 39: PREGLED MOŽNOSTI NASTNAKA OKOLJSKIH IN DRUGIH NESREČ 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis  

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Med gradnjo jezovne zgradbe obstaja možnost delovnih 

nesreč kot so: padec iz višine, preplavitev gradbene jame 

(nad Q20), mehanske poškodbe ipd., okoljske nesreče 

zaradi razlitja nevarnih snovi v okolje. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem obstaja majhna nevarnost delovnih 

nesreč v strojnici (mehanske poškodbe osebja), nesreče z 

razlitjem olj ter nesreče pri obratovanju zapornic (porušitev 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 
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pregrade). 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Med gradnjo so možne delovne nesreče, ki so značilne za 

celotno območje gradbišč (razlitje goriv in maziv, nesreč pri 

transportu ali skladiščenju materialov ter njihove embalaže, 

ki vsebujejo nevarne snovi, delovne nesreče z ogrozitvijo 

zdravja delavcev…).  

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem so možne nesreče predvsem z utopitvijo 

v bazenu. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem zapornic razen morebitnega izlitja 

organskih olj ( za kar so tudi predvideni lovilci olj)  ne 

obstaja možnost večje nesreče. 

Možnost nenadnega odprtja zapornic, oz nezmožnost 

odprtja 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo in obratovanjem so možne delovne nesreče, ki 

so značilne za celotno območje gradbišč (razlitje goriv in 

maziv, delovne nesreče z ogrozitvijo zdravja delavcev…). 

 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: 

Med gradnjo so možne delovne nesreče, ki so značilne za 

celotno območje gradbišč (razlitje goriv in maziv, nesreč pri 

transportu ali skladiščenju materialov ter njihove embalaže, 

ki vsebujejo nevarne snovi, delovne nesreče z ogrozitvijo 

zdravja delavcev…). Možnost poplavitve gradbišča ob 

nalivih (dela se izvajajo v strugi), kar lahko ogrozi življenja 

delavcev in povzroči materialno in okoljsko (razlitje naftnih 

derivatov) škodo. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Kot pri posegu B.4. 

 

 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 
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Med obratovanjem:  

Med obratovanjem obstaja izredno majhna nevarnost za 

nesreče z električnim tokom. 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo: 

Možne so delovne nesreče, ki so značilne za celotno 

območje gradbišč (razlitje goriv in maziv, delovne nesreče z 

ogrozitvijo zdravja delavcev…). 

 

Med obratovanjem: 

Obstaja zanemarljivo majhna možnost porušitve ali 

preplavitve visokovodnih nasipov. 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B.5. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B. 

 

Med obratovanjem:  

Ni nevarnosti za okoljske in druge nesreče. 
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 MOŽNOST NASTANKA NESREČ V ČASU GRADNJE 

 

Glavni vzrok so možne nesreče z gradbeno mehanizacijo in nepazljivo ravnanje z 

razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi. V času pripravljalnih in gradbenih del lahko pride 

do okoljskih in drugih nesreč, kot so (velja za vse posege): 

 Razlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in transportnih vozil; 

 Iztekanja pri transportu skladiščenju ali pretakanju goriv; 

 Iztekanja, razlitja ali razsutja shranjenih novih ali odpadnih goriv, maziv in drugih 

snovi ter njihove embalaže pri vzdrževanju mehanizacije in vozil; 

 Nesreč pri transportu ali skladiščenju gradbenih materialov ter njihove embalaže, 

ki vsebujejo nevarne snovi; 

 Delovne nesreče z ogrozitvijo zdravja delavcev (padec iz višine, mehanske 

poškodbe, ipd). 

 

V primeru nesrečnih situacij na gradbišču, predvsem pri razlitju nevarnih snovi (gorivo in 

olja iz delovni strojev), lahko kot posledico razlitja nevarnih snovi pričakujemo še 

nastajanje nevarnih odpadkov, kot so onesnažena zemljina, onesnažena adsorpcijska 

sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke. V takih primerih je treba nevarne odpadke 

shraniti v ustrezne tesne in označene posode ter predati pooblaščenim zbiralcem, 

predelovalcem ali odstranjevalcem te vrste odpadkov. Potencialno območje, kjer lahko 

pride do navedenih nesreč je vse gradbišče, ki vključuje območje neposrednega posega. 

 

Možnost specifične nesreče za gradbišče jezovne zgradbe je preplavitev gradbene jame, 

ki se ščiti na visoke vode Q20. Jezovna zgradba bo zgrajena v eni gradbeni jami v strugi 

Save, ki jo zapirata gorvodna in dolvodna pomožna pregrada z obtočnim kanalom na 

desnem bregu. Višina nasipov je določena tako, da je gradbena jama varovana pred 

visoko vodo Save s povratno dobo 20 let. Tesnitev je predvidena po celotnem obodu 

gradbene jame. 

 

V primeru poplav, ki so višje kot Q20 so predvidene dodatne utrditve gradbene jame. 

Nekontrolirano prelivanje pomožnih pregrad in stranskih nasipov ob visoki vodi Save bi 

povzročilo porušitev le teh. Zato se na dolvodni pregradi izvede preliv za kontrolirano 

polnjenje gradbene jame z drčo iz kamna v betonu ali t.i. tudi eventualno »torkret« za 

preprečitev erozije na notranji strani. Preliv je nadvišan do kote krone pregrade. Vodo iz 

gradbene jame bo po koncu morebitne poplave potrebno prečrpati, možno pa je tudi 

izvesti prekop v pomožni pregradi ter jamo vsaj delno prazniti gravitacijsko. 

 

Na celotnem območju gradbišča, območju transportnih poti in manipulativnih površin je 

potrebno: 

 Zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo, 

zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke 

hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev za gradnjo; 

 Površine za začasno in trajno skladiščenje zemeljskega izkopa se ne smejo 

uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, vključno odpadnih gradbenih 

materialov; 

 Uporabljati se smejo le tehnično ustrezna vozila; 
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 Oskrba transportnih vozil in drugih naprav se sme izvajati samo na utrjenih 

površinah. 

 

V primeru nesreč z razsutjem ali razlitjem nevarnih tekočin ali drugih materialov se je 

potrebno posebno posvetiti onesnaženim tlom. V tem primeru je potrebno onesnaženi 

material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).  

 

Vsi ukrepi za preventivno ravnanje, preprečevanje in ukrepanje v primeru okoljskih in 

drugih nesreč morajo biti podrobno obdelane v nadaljnjih fazah načrtovanja, predvsem v 

načrtu organizacije gradbišča skladno z aktualno zakonodajo. 

 

  MOŽNOST NASTANKA NESREČ  MED OBRATOVANJEM 

Med obratovanjem HE lahko pride do več potencialnih okoljskih in drugih nesreč: 

 Nevarnost pred poplavami v primeru porušitve pregrade oz. človeškega faktorja;  

 Nevarnost delovnih nesreč pri obratovanju naprav na jezovni zgradbi. 

 

Poplavna varnost ob porušitvah gorvodnih HE in/ali HE Mokrice 

 

Za analizo poplavne varnosti v primeru porušitev pregrad HE v nadaljevanju navajamo 

izsledke poročila: Medsebojni   vpliv infrastrukturnih   in   energetskih   ureditev   na 

spodnji Savi v času izrednih hidroloških dogodkov – Model Save – Porušitveni valovi [9]. 

Poročilo obravnava več različnih scenarijev porušitev objektov hidroelektrarn na spodnji 

Savi, ki so bil oblikovan na sestanku strokovne komisije dne 12. 12. 2007 (ARSO, NEK, 

MOP, MORS-URSZR, MOP – URSJV, FGG (SLOCOLD)). Predmet obravnave so 

hidroelektrarne Blanca, Krško, Brežice in Mokrice s  tem, da je upoštevan tudi vpliv 

možnih havarij na HE Vrhovo in HE Boštanj ter HE na zgornji Savi (Moste, Mavčiče, 

Medvode), za katere so bili računi posledic morebitne porušitve že izvršeni v preteklosti. 

Zaradi prisotnosti NEK-a je bil v  račun upoštevan tudi dvig vode zaradi vetra. Računi za 

HE Mokrice se vršijo do mejnega profila.  

 

Porušitev zaporničnih objektov pri delnem ali celotnem nizu HE se računa za primer: 

 Porušitev vsled potresa; 

 Samodejno odprtje vseh zapornic zaradi človeškega faktorja (napaka operaterja, 

diverzija). 

 

Nasute pregrade se zelo dobro odzivajo na potresne obremenitve in praktično ni bilo 

primerov, da bi se porušile vsled potresnih učinkov. Preliminarni rezultati geoloških 

raziskav kažejo na sorazmerno nizke potresne obremenitve. Problem lahko nastane le v 

primeru v pomanjkanju hidroloških podatkov, ki definirajo visoke vode in s tem 

premajhno varnostjo zaradi prelivanja, oziroma nekvalitetne izvedbe, kjer pride lahko do 

prelivanja ali precejanja skozi pregrado in s tem erozijo, ki se potem širi in povečuje. Ne 

more pa priti do hipne porušitve, ki bi pripeljala do polnega vala v dolvodni strugi.  
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Izračuni kažejo, da porušitve ob pretokih v Savi 1200 m3/s povzročajo bistveno manjše 

poplave kot znaša poplava Q100. Medtem ko porušitveni valovi pri  Q25 povzročajo v 

bazenih HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Mokrice poplavni val s konico Q100.  

 

Najhujše poplave bi od vseh obravnavanih porušitvenih primerov po sedanji analizi 

povzročil porušitveni val treh zgornjesavskih HE pri osnovnem pretoku Q25, je pa 

verjetno precenjen. V bazenu HE Brežice je gladina na večjem delu 0.1 – 0.4 m višja od 

gladine Q1000, v bazenu HE Mokrice je gladina večinoma pod gladino Q100, mestoma pa 

do 10 cm višja, pod HE Mokrice pa do 10 cm nad gladino Q100.  

 

V bazenu HE Mokrice prelivanje krone nasipa ob zablokiranju zapornic na HE 

preprečujemo z evakuacijo vode preko bočnih prelivov (poseg B.3.).  Pri največjem 

prelivanju preko bočnega preliva v bazenu Mokrice so približno do Loč maksimalne 

gladine prelite vode nižje kot pri poplavnem valu s konico Q100, od Loč dolvodno pa se 

izenačijo z gladinami Q100. Razlog, da ne v enem ne v drugem primeru prelivanja 

bočnega nasipa poplavljenost ni povsem tolikšna kot pri poplavnem valu Q100, je v 

bistveno manjšem volumnu prelitega vala v primerjavi z volumnom poplavnega vala.  

 

V primeru porušitev gorvodnih HE je bistveno, da se odpre bočni preliv (klapna), ker bi 

sicer prišlo do prelivanja nasipov s precejšno višino. Klapno je potrebno odpreti takoj ob 

potresu rušilne moči oz. takoj, ko (če) bi zaznali občutne poškodbe na kateri od 

gorvodnih HE in če bi ugotovili, da je prišlo do blokade zapornic.   

 

Porušitev štirih zapornic na HE Brežice bi na področju bazena HE Mokrice v sedanjem 

stanju ter dolvodno povzročila obširnejše poplave. Na desnem bregu bi zatekala voda ob 

koncu nasipa nazaj proti Termam Čatež, jih pa ne bi poplavila. Na levem bregu pa bi bil 

poplavljen spodnji del naselja Loče. Dolvodno od lokacije HE Mokrice bi bilo poplavljeno 

vse področje do nasipa ob Sotli. 

 

Na področju Mokric bi zaporedna porušitev po ene zapornice na vseh gorvodnih HE 

povzročila bistveno nižje maksimalne kote kot porušitev vseh zapornic na HE Brežice (0.8 

m do 1.1 m). Posledično bi bila poplavitev bistveno manjša. Najširše bi voda poplavila do 

300 m široko, tako da bi po najnižjih delih poplavnega področja odtekala le voda, ki bi 

prestopila rob struge med Mihalovcem in Ločami. 

 

Zaradi prisotnosti dveh pomožnih sistemov za dvigovanje zapornic (diesel agregat in 

enosmerno napajanje iz baterij) ter možnosti ročnega dviga posameznih segmentov na 

vseh stopnjah spodnjesavske verige HE, ter zaradi regulacije bočnega preliva (ki ima tudi 

pomožne sisteme z avtomatskim, daljinskim in lokalnim ročnim upravljanjem) na HE 

Brežice in HE Mokrice je nevarnost poplav večjega obsega zaradi porušitev pregrade 

razmeroma majhna. Ob izgradnji visokovodnih nasipov so že danes pred poplavami 

ogrožena naselja na območju HE Mokrice bo nevarnost poplavitev naseljenih območij 

zaradi porušitve pregrad zanemarljiva. Pri porušitvah ni kritična sama višina poplav in s 

tem ogroženost naselij temveč predvsem hitrost poplavljanja. Zakonska obveznost 

investitorja je, da izdela projekt evakuacije v slučaju rušenja pregrade, ustrezno označi 

področje poplave in postavi alarmne naprave za opozorilo na nevarnost rušenja. 
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Pozitiven vidik pa je, da se bo zaradi energetskih nasipov poplavna varnost zalednih 

območij povečala, iz sedanje cca dvoletne na znatno višjo poplavno varnost (predvidoma 

Q10 – Q20). Izgrajeni bodo tudi visokovodni nasipi za zaščito naselij Loče, Mihalovec in 

Rigonce. 

Nevarnost požara 

 

V idejnem projektu so se upoštevale osnovne konceptne rešitve, ki zmanjšujejo požarno 

ogroženost. Transformator kot del opreme z največjo požarno ogroženostjo bo nameščen 

v posebnem boksu in ločen od ostalih prostorov in opreme. Predvidena je tudi 

avtomatska gasilna naprava z dušikom, ki močno omejuje možnost vžiga transformatorja 

v začetni fazi nastanka napake v transformatorju. Generatorji bodo imeli izolacijo, ki je 

negorljiva, posebna stabilna naprava zato ni predvidena. Potencialne druge naprave, ki bi 

lahko povzročile požar ali bile požarno ogrožene, bodo predvsem s svojo konstrukcijo ta 

rizik minimizirale. Že sama zasnova pri namestitvi opreme v ločene prostore, tesnitev 

kabelskih kanalov na prehodih, pravilno dimenzioniranje opreme, bo zmanjšala požarni 

rizik. Za zgodnje odkrivanje požara je predvidena instalacija požarnih javljavcev z 

javljanjem do gasilne enote. V sami elektrarni bodo nameščene premične naprave za 

gašenje požara v električnih postrojih in priključki na vodo [10]. 

 

Možnost nastanka požara obstaja vendar bi bil tak požar zaradi preventivnih ukrepov ter 

gasilne opreme lokalnega značaja. Možnost širitve požara izven jezovne zgradbe pa je 

zanemarljiva. 

 

Nevarnosti delovnih nesreč zaradi električnega toka 

 

V poglavju smo opredelili nevarnosti, ki jih povzročajo električne naprave ter poleg vsake 

nevarnosti v kratkem opisali ukrepe s katerimi, ustrezno z zahtevami veljavnih predpisov 

in zakonov, zaščitimo ljudi in naprave pred morebitnimi negativnimi posledicami.  

Ob uporabi in vzdrževanju visokonapetostnih električnih naprav na elektrarni se lahko 

pojavijo naslednje nevarnosti, za pomišljajem smo opisali ustrezne ukrepe: 

 Napetost koraka in dotika - ustrezna ozemljitev v in okoli objekta, odvisna od 

izklopnega časa napake; 

 Preveliki tokovi - pravilno dimenzioniranje vseh aparatov in zaščitnih naprav; 

 Naključni dotik delov pod napetostjo - ustrezna namestitev opreme in dodatni 

ukrepi; 

 Statična elektrika - ustrezna ozemljitev vse opreme in drugi ukrepi; 

 Prenapetosti - ustrezna napetostna in izolacijska raven opreme in dodatna zaščita 

z napravami in sistemi; 

 Zunanji vplivi - oprema bo izbrana glede na namen in mesto vgradnje ter delovne 

pogoje. 

 

Ob uporabi nizkonapetostnih električnih naprav in inštalacij ter strelovoda: 

 Električni udar - zaščita pred posrednim dotikom je izvedena z avtomatičnim 

odklopom napajanja, izpostavljeni prevodni deli so ozemljeni, v objektu je 

izvedeno izenačenje potencialov; zaščito pred neposrednim dotikom predstavljajo 

standardni zaščitni okrovi elementov in omare z odgovarjajočo stopnjo zaščite 

pred dotikom, upoštevane bodo varnostne razdalje; 
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 Požar - pravilno izbrana in dimenzionirana oprema, ki ob pravilni izvedbi 

elektrotehnične napeljave in njenem pravilnem vzdrževanju v času eksploatacije 

ne more biti vzrok požara; 

 Preveliki tokovi - pravilno izbran prerez vodnikov glede na dovoljeno tokovno 

obremenitev in pravilna uporaba zaščitnih naprav; 

 Prenapetosti v omrežju - oprema je izbrana glede na ustrezno napetostno in 

izolacijsko raven, na ustreznih mestih so vgrajeni prenapetostni odvodniki; 

 Nedovoljen padec in nenaden izpad omrežne napetosti - pravilno dimenzioniranje 

vodnikov oz. kablov glede na dejansko obremenitev, zagotovljena je potrebna 

stopnja zanesljivosti napajanja z ustreznimi projektnimi rešitvami; 

 Statična elektrika - z ozemljitvijo opreme in ostalimi ukrepi, na ozemljilo bodo 

povezani vsi prevodni deli naprav in postrojev; 

 Atmosferske praznitve in udari strele - predvidena strelovodna naprava, ki odvaja 

atmosferska razelektrenja v zemljo brez škodljivih posledic za ljudi, objekt in 

postroje, predviden je notranji sistem zaščite proti delovanju strele; 

 Neprimerna osvetljenost - osvetljenost je določena v skladu s tehničnimi predpisi 

in priporočili strokovnih združenj v višini, ki je predvidena za posamezne namene 

prostorov in vrsto del v prostorih. V objektu je zagotovljena ustrezna varnostna 

razsvetljava; 

 Zunanji vplivi - oprema je izbrana glede na namen in mesto vgradnje, glede na 

delovne pogoje, ki nastopajo v objektu. 

 

Vsi navedeni ukrepi za zaščito ljudi in naprav pred škodljivimi vplivi zgoraj navedenih 

nevarnosti so v skladu z ustreznimi predpisi in zakoni. 

 

 

Nevarnost dotika z vrtečimi se ali gibljivimi deli  turbinskih naprav 

 

Edini vrteči se turbinski del, ki je izpostavljen dotiku, je turbinska gred, ki pa je od 

pohodnih površin oddaljena in po obliki ne predstavlja nevarnosti povezanih z dotikom.  

Gibljivi deli, kot so na primer bat servomotorja ali ročice vodilnih lopat, imajo razmeroma 

počasno gibanje, nahajajo se na višinah izven dosega ljudi in zaradi naštetega ne 

ogrožajo okolice. 

 

Vpliv nezadostno varnih prehodov 

 

Do vseh naprav in prostorov so speljani varni dohodi in izhodi z varovalnimi ograjami z 

ustrezno višino in širino, ki jih dopušča oprema in gradbena konstrukcija. Povsod, kjer je 

možnost zdrsa, so pohodne površine zaščitene proti zdrsu oz. so nameščena držala. 

 

Vpliv škodljivih telesnih obremenitev pri vzdrževalnih delih na turbinski opremi 

 

Transport pri demontaži in montaži opreme je predviden z mostnima žerjavoma v 

strojnici ter s krožnim žerjavom v turbinskem jašku in z ustreznimi dvižnimi pripomočki, 

tako da so telesni napori zmanjšani na najmanjšo možno raven. Poleg tega so v tleh 

strojnice predvidene odprtine ustreznih izmer, skozi katere je omogočen transport in 

montaža opreme. 
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Nevarnost eksplozije tlačnih cevovodov in tlačnih posod 

 

Tlačni del oljnih in zračnih razvodov je varovan na dva načina: 

 

 Z izpuščanjem olja preko razbremenilnih ventilov pri črpalnih agregatih nazaj v 

oljni zbiralnik; 

 Z varnostnimi ventili. 

 

Vse napeljave in naprave izpostavljene tlaku, so pred rednim obratovanjem ustrezno 

tlačno preizkušene. 

 

Nevarnost zaradi odprtja varnostnih ventilov 

 

Izpušni del varnostnih ventilov na zračnih straneh tlačnih posod so obrnjeni navzgor in ne 

ogrožajo oseb, opremo in okolico. 

 

Nevarnost opeklin ob dotiku z vročimi 

 

Vsi vroči deli opreme bodo zaščiteni pred direktnim dotikom s toplotno izolacijo ali z 

varovalno mrežo. 

 

Povzetek možnosti nastanka okoljske in druge nesreče 

 

Možnost nastanka nesreč zaradi delovanja HE obstaja, vendar je majhna in praviloma 

lokalnega obsega. Najobsežnejši vpliv bi povzročila porušitev pregrade, vendar je 

možnost nastopa le tega izredno majhna. Pri tem pa bi nastopile poplave, ki niso večje 

od obstoječih (Q100). Naselja bi ne bila ogrožena. Za vse nesreče so predvideni 

preventivni ukrepi ter ukrepi v primeru nastanka nesreče. Morebitne nesreče bi ne 

povzročile trajnejših posledic in večjih sprememb v okolju, ravno tako ne bi bila ogrožena 

življenja prebivalcev. 

 

Akumulacijski bazen bo z urejenimi dostopi do vode za primere intervencije omogočilo 

lažjo dostopnost do vode in povečano možnostjo plutja po Savi, kar predstavlja tudi 

hitrejše čiščenje v primeru okoljske nesreče (zunanjega vira), to je eventualnega izlitja 

nevarnih snovi ob akumulaciji oz. gorvodno. Počasnejše tekoča voda podaljšuje 

zadrževalni čas, kar predstavlja dodaten čas za čiščenje preden se onesnaženje razširi 

dolvodno, kar velja predvsem za olja in ostala na vodi plavajoča onesnaževala. V primeru 

ostalih onesnaževal (kisline, lugi) pa je možno z odprtjem in zaprtjem prelivnih polj po 

potrebi regulirati zadrževalni čas v bazenu in s tem vplivati na koncentracijo onesnažila. 

Izvedba HE Mokrice bo torej imela ugoden vpliv na intervencijo ob morebitnih izlitjih 

nevarnih snovi gorvodno v Savi. 

 

Največja možna nesreča bi bila hipna porušitev pregrade, za kar pa obstaja zanemarljivo 

majhna možnost, poleg tega pa posledice morebitne porušitve ne presegajo posledic 

značilnih za poplave velikostnega reda Q100. Porušitev pregrade, glede na izračunan 

visokovodni val ne bi imela čezmejnih posledic. 
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1.1.7 POVZROČANJE VIBRACIJ IN DRUGIH VPLIVOV NA SEIZMOLOŠKE IN 

GEOFIZIKALNE POJAVE 

Tabela 40: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV ZA VIBRACIJE 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zmanjšujejo vibracije; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem ne 

vplivajo na obremenitev stavb v okolici z vibracijami; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, 

vendar je vpliv zanemarljiv,  

nekateri prebivalci zaznajo vibracije v objektih; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, vpliv 

je znaten, vendar vibracije ne presegajo s standardi 

predpisanih obremenitev, večina prebivalcev zazna 

vibracije v objektih; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3  Vpliv načrtovanih posegov med gradnjo in/ali 

obratovanjem na obremenitev stavb v okolici z vibracijami 

je velik, presega s standardi določene mejne vrednosti; z 

ustreznimi ukrepi je vpliv možno omiliti in zagotoviti 

vrednosti pod mejnimi vrednostmi, 

subjektivno doživljanje vibracij je moteče; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv načrtovanih posegov na obremenitev stavb v okolici 

z vibracijami je zelo velik, presega s standardi določeno 

dopustno obremenitev z vibracijami, 

subjektivno doživljanje vibracij je moteče in neprijetno. 

Vpliv je 

uničujoč 

E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na obremenitev stavb v okolici 

z vibracijami je zelo velik, presega s standardi določeno 

dopustno obremenitev z vibracijami, pojavijo se lahko 

večje poškodbe ali celo rušitve sosednjih objektov 

subjektivno doživljanje vibracij je moteče in neprijetno. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

 

V nadaljevanju je pregled vpliva posameznega posega med gradnjo in med obratovanjem 

na vibracije. 

 

 

Tabela 41: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA POVZORČANJE VIBRACIJ 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Glavno gradbišče bo od prvih hiš oddaljeno več kot 100 m. 

Na tej razdalji tudi v primeru miniranja (pri HE Mokrice v 
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nobenem posegu miniranja niso predvidena) in ostalih 

močnejših obremenitev (npr. pilotiranje) ne pričakujemo 

negativnih posledic vpliva vibracij na človekovo 

premoženje. Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem vpliva jezovne zgradbe na pojav vibracij 

ne bo (A ali 5). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Kot  pri posegu A 1. 

 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo:  

Pretežni del gradbišča se nahaja v veliki oddaljenosti od 

naselij, na območjih kmetijskih površin. Gradbišče 

akumulacijskega bazena se najbolj približa posameznim 

objektom (apartmajem) v območju Term Čatež na 5 do 10 

m. Na tem delu je predviden izkop za drenažni cevovod ter 

na oddaljenosti 20 m in več gradnja tesnilnih zaves. 

Podobno je na območju zaselka Ribnica, kjer je predviden 

izkop za drenažni cevovod. Za omenjene objekte bo vpliv 

nebistven  (B ali 4), kar pomeni da ne bo prišlo do 

negativnih vplivov na konstrukcijo objekta možno pa je 

zaznavanje vibracij pri prebivalcih oz gostih. Pričakujemo 

vibracije do 10 mm/s. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem vpliva akumulacijskega bazena na pojav 

vibracij ne bo (A ali 5). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt Kot  pri posegu A 1. 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Kot  pri posegu A 1. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo:  

Med gradnjo bi lahko v primeru miniranja (majhna 

verjetnost) lahko prišlo do nebistvenega  vpliva (B ali 4) v 

primeru da miniranja ne bo, bo vpliv zanemarljiv (B+ ali 

4+). Pričakujemo vibracije med 10 mm/s (primer 

miniranja)  oz. manj kot 0,1 mm/s. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Kot  pri posegu A 1. 
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C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Med gradnjo se bo gradbišče 110 kv daljnovoda približalo 

cca 60 m ter gradbišče 20 kV priključka na cca 30 m od 

stanovanjskih objektov. Na takšnih razdaljah so vplivi 

vibracij zaradi uporabe buldožerja oz. rovokopača 

(zemeljski izkop) zanemarljivi (B+ ali 4+). Pričakujemo 

vibracije manj kot 0,1 mm/s. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Kot  pri posegu A 1. 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

V naselju Mihalovec se bo gradnja visokovodnih približala 

enemu stanovanjskemu objektu na manj kot 10 m. 

Pričakujemo vibracije do 1 mm/s. Vpliv na en objekt bo 

nebistven  (B ali 4), kar pomeni da ne bo prišlo do 

negativnih vplivov na konstrukcijo objekta možno pa je 

zaznavanje vibracij pri prebivalcih.  Ostali objekti se 

nahajajo v večji oddaljenosti (40 m in več) in bo vpliv 

zanemarljiv (4+ ali B+). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Pri urejanju Krke v Krški vas se bo buldožer lahko približal 

do cca 10 m od stanovanjskih hiš. Pričakujemo vibracije do 

0,5 mm/s.  Vpliv bo zanemarljiv (4+ ali B+). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

Vplivi sanacije objektov bodo zanemarljivi. V primeru 

rušitev (gre se za gospodarske objekte in lope) bo zaradi 

oddaljenosti (več kot 30 m) in nizke intenzitete (buldožer) 

vpliv zanemarljiv (4+ ali B+). Pri sanacijah kleti se ne bo 

uporabljala večja strojna mehanizacija in bo vpliv ravno 

tako zanemarljiv (4+ ali B+). 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: D.5. Ureditev mirnih 
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območij Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo:  

Pri urejanju vodotokov se bo buldožer lahko približal do cca 

10 m od stanovanjskih hiš. Pričakujemo vibracije do 0,5 

mm/s.  Vpliv bo zanemarljiv (4+ ali B+). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

Pri urejanju vodotokov se bo uporabljala lahka gradbena 

mehanizacija.  zanemarljiv (4+ ali B+). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

 

 VPLIV NA VIBRACIJE V ČASU GRADNJE 

V času zemeljskih pripravljalnih del bo največji viri tresljajev gradbena mehanizacija. V 

gradbeni jami jezovne zgradbe se lahko pojavi potreba po razstreljevanju, kar bo odvisno 

od dejanskih geoloških razmer in opremljenosti izvajalca za izkope. V tej fazi ni možno 

določiti za kakšno intenziteto in pogostost bo šlo.  

 

V Sloveniji ni pravilnikov oz. normativov, ki bi neposredno obravnavali vibracije med 

gradnjo objektov oz. njihovim obratovanjem. V tem poglavju se je uporabilo naslednje 

normative/standarde: 

 Nemški standard DIN 4150; 

 Avstrijski standard ÖNORM S 9020. 

 
Tabela 42: MEJNE VREDNOSTI ZA POSAMEZNI RAZRED STAVB PO DIN4150-3 PRI KRATKOTRAJNIH 

OBREMENITVAH 

Razred Vrsta stavbe 

Hitrost nihanj na 

temelju         vi [mm/s] 

vi [mm/s], strop v 

najvišjem 

nadstropju 

< 10 

Hz 

10 - 50 

Hz 

 > 50 

Hz 
Vse frekvence 

1 
Industrijske, obrtne in stavbe podobnih 

konstrukcij 
20 20 - 40 40 - 50 40 

2 
Stanovanjske in stavbe podobnih 

konstrukcij 
5 5 - 15 15 - 20 15 

3 
Stavbe, ki niso v 1. in 2. razredu ter 

zaščitene stavbe (spomeniško zaščita) 
3 3 - 8 8 - 10 8 
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Slika 19: KARAKTERISTIČNE VIBRACIJE PRI GRADBENIH DELIH GLEDE TIP MEHANIZACIJE IN 

ODDALJENOST [11] 

 

 

Nemški standard DIN 4150-3 je daleč najstrožji od vseh standardov, ki so v uporabi, 

izkušnje po tujini pa kažejo, da pri vrednotenju vpliva vibracij med gradnjo zadostujejo 

nekoliko nižji kriteriji, zato se je pri tej nalogi kot mejne orientacijske vrednosti za vpliv 

vibracij na stanovanjske stavbe uporabilo po Wissu (glej diagram zgoraj), za stavbe, ki 

so pa predmet varovanja KD pa se je uporabil strožji standard DIN 4150-3.  

 

V splošnem pa se je cona vpliva vibracij določala po izrazu: 

  
 

kjer je:  

 vb stopnja vibracij [mm/s] na točki b v oddaljenosti od točke a; 

 va stopnja vibracij [mm/s] v referenčni točki v coni posega; 

 rb oddaljenost točke b od točke a; 

 ra oddaljenost točke a od referenčne točke v coni posega; 

 α koeficient dušenja vibracij glede na vrsto tal (uporabljen 0,13); 

 γ  koeficient mehanizma propagacije valov vibracij (uporabljen 1,5). 

 

V času gradnje bodo na gradbišču HE Mokrice v uporabi naslednji gradbeni stroji in 

transportna sredstva, ki bodo predstavljali glavni vir vibracij: 

 Stroji za zemeljska dela (lažji in težji buldožerji, bagri na gosenicah in kolesih, 

bager s kladivom za rušenje, bager žličar za drenaže, rovokopači itd.); 

 Za izkope gradbene jame in poglabljanje v Savi se lahko uporabi miniranje; 

 Prevozna sredstva (kamioni nosilnosti od 10 do 25 ton). 
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Vplivno območje vibracij zaradi prometa ima največji pomen predvsem na gradbiščnih in 

dovoznih cestah. Privzel se je pas širine 15 m na vsako stran ceste. Literatura po svetu in 

nekatere meritve kažejo na vrednosti v tem pasu od 0,01 do 0,2 mm/s za posamezen 

tovornjak teže do 25 ton (meja zaznavanja vibracij je 0,6 mm/s [11]). Stopnje vibracij 

so torej zaradi prometa v času gradnje zanemarljivo majhne in ne glede na frekvenco 

tovornega prometa v času gradnje ne povzročajo poškodb na bližnjih objektih. Glede na 

to, da transport kot vir vibracij ni pomemben, razlike med krajšim, daljšim in 

optimiziranim časom gradnje niso pomembne za oceno vpliva z vibracijami. 

 

Tabela 43: PRIKAZ INTENZITETE VIBRACIJ GLEDE NA ODDALJENOST VIRA VIBRACIJ 

 Oddaljenost od 

vira vibracij 

5 m 10 m 20 m 50 m 100 m 

 Nivo vibracij 

Tip mehanizacije Vb [mm/s] 

Zabijanje pilotov 158,6 51,8 12,6 0,7 0,01548 

Buldožerji 1,5 0,5 0,1 0,01 0,00016 

Valjarji 33,3 10,8 2,6 0,15 0,00325 

Tovorna vozila 0,6 0,2 0,0 0,00 0,00006 

Hidravlična kladiva 4,0 1,3 0,3 0,02 0,00039 

Komprimiranje 13,3 4,4 1,1 0,06 0,0013 

Izdelovanje 

vrtin/lukenj 

4,6 1,5 0,4 0,02 0,00045 

Žerjav 0,5 0,2 0,04 0,002 0,00005 

Miniranje*  235,8 83,4 21,09 7,4576 

*miniranje v okviru HE Mokrice ni predvideno 

 

Na podlagi gornje enačbe so se računale velikosti vibracij v oddaljenostih 5, 10, 20, 50 in 

100 m od referenčnih točk.  Referenčna vrednost vibracij pri katerih se lahko pojavijo 

minimalne poškodbe na objektih je 50 mm/s [11], za objekte, ki so predmet 

varovanja KD pa je ta vrednost 8 mm/s (DIN 4150-3).  

 

Izdelava tesnilnih zaves 

 

Izdelava tesnilnih zaves ima lahko velik vpliv na vibracije. Pri čemer je pomembna izbira 

tehnologije. V Idejnem projektu [10] je navedenih več možnosti izvedbe tesnilnih zaves. 

V osnovi pa lahko ločimo dva načina izvedbe. Prvi je z zabijanjem (zagatnic), ki povzroča 

močnejše vibracije (do cca 160 mm/s), drugi način pa je vrtanje in za tem vbrizgavanje 

cementa (do cca 5 mm/s). Predvidoma bo izbrana tehnologija »jet-grounting« ki temelji 

na principu vrtanja in povzroča manj vibracij. Ne glede na to pa bomo po načelu 

previdnosti pregledali obremenitev z vibracijami zaradi zabijanja. 

 

V bližini gradbišča tesnilnih zaves se nahaja več objektov. V Čatežu ob Savi dva objekta 

ležita med 20 in 30 m oddaljena od gradbišča tesnilnih zaves. Na območju Term Čatež se 

12 objektov (apartmaji) nahaja na oddaljenosti med 20 in 30 m.  Na celotnem območju 

gradbišča tesnilne zavese se ne nahajajo objekti, ki bi bili oddaljeni manj kot 20 m. Kar 

pomeni da bi v primeru uporabe tehnologije zabijanja zagatnic pri najbližjih objektih bile 
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vrednosti cca 12 mm/s (mejna vrednost je 50 mm/s). V primeru vrtanja lukenj pa le 0,4 

mm/s. Mejne vrednosti torej ne bodo presežene. Bo pa v najbližjih objektih (na 

oddaljenosti do 100 m) v določenih trenutkih presežena zaznavna meja vibracij 0,6 

mm/s, kar pomeni, da bodo stanovalci lahko čutili vibracije v objektih vendar le te ne 

bodo povzročali strukturne škode na objektih.  Stanovanjskih objektov kulturne dediščine 

v neposredni bližini gradbišča ni. Na območju ureditve izlivnega dela Krke se nahaja 

kulturni spomenik Železni most. Na tej lokaciji niso predvideni posegi, ki bi povzročali 

intenzivne vibracije -  predviden je namreč strojni izkop brez pikiranja ter nasutje proda. 

 

Jezovna zgradba in poglabljanje struge 

 

Po presoji se zaključuje, da noben od objektov  zaradi vpliva vibracij ni ogrožen. 

Oddaljenost prvih objektov od območja gradbišča jezovne zgradbe (kot največjega vira 

vibracij –komprimiranje, betoniranje itd) je cca 200 m. Na tej oddaljenosti nobeden od 

virov vibracij ne bo presegel referenčne vrednosti vibracij 8 oz. 50 mm/s pri najbližjih 

objektih. Pri čemer je možnost za miniranje glede na geološke podatke majhna. Ravno 

tako pri poglabljanju reke Save ni predvideno miniranje (majhna verjetnost). Oddaljenost 

objektov od sredine struge Save, kjer bi lahko prišlo do potreb po miniranju (majhna 

verjetnost) je 50 m (Čatež ob Savi). Pri tej oddaljenosti so vplivi miniranja pod mejnimi 

vrednostmi.  

 

Drugih vplivov na seizmološke in geofizikalne pojave v času gradnje ne bo. 

 VPLIV NA VIBRACIJE  MED OBRATOVANJEM 

V času obratovanja ne bo pomembnejših virov vibracij in tudi vpliva vibracij na bližnje 

objekte.  

 VPLIV NA INDUCIRANO SEIZMIKO 

Vplive na seizmično aktivnost t.i. inducirano seizmiko obravnava poročilo Ekspertno 

mišljenje o potencialu pojave inducirane seizmičnosti u regionu akumulacije HE Mokrice 

[42].  V nadaljevanju navajamo povzetke poročila: 

− Obstoječi podatki iz literature o primerih inducirane seizmičnosti kažejo na to, da 

se povzročeni potresi v veliki večini primerov pojavljajo pri velikih akumulacijah 

(jezovi s H> 100 m) in velikimi količinami vode v rezervoarju. Geološke in 

tektonske razmere imajo tudi velik vpliv na nastanek inducirane seizmičnosti. 

Očitno je, da so karbonatne kamnine glavni predpogoj za potrese, ki jih povzročijo 

vodne akumulacije (RIS - Reservoir Induced Seismicity); 

− V primeru, ko je jez zasnovan in izdelan v skladu z obstoječimi tehničnimi 

predpisi, potem lahko prenese gibanje tal zaradi induciranega potresa, če 

upoštevamo, da so ti potresi, z redkimi izjemami na splošno precej šibkejši od 

projektiranih obremenitev za primer potresa. Za varnost NEK potencialni primer 

RIS ne predstavlja nevarnosti; 

− Nizka višina jezovne zgradbe, majhna globina akumulacije, majhen volumen 

vode, in majhne spremembe v gladini vode med delovanjem, skupaj s geološko-

tektonskimi, geofizikalnimi in hidrološkimi razmerami, zmanjšujejo možnosti 
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pojava povzročenih potresov in sprememb obstoječega potresnega režima na 

zanemarljivo raven;  

− Iz hidrogeološkega vidika leži HE Mokrice na vodo-neprepustnih neogenih 

laporovih in glinenih sedimentih debeline od 50 m (pri jezovni zgradbi HE Mokrice) 

do 500 m (na gorvodnem delu, to je pri jezovni zgradbi HE Brežice). Površinski 

del ravnice je pokrit s prepustnimi kvartarnimi melji in peski in neprepustnih 

glinenih sedimentov globine od 2-15 m. Podzemna voda v površinskih kvartarnih 

sedimentih prekriva prostor okoli akumulacije kot tudi prelome, kjer bi lahko 

potekala infiltracija v globlje plasti. Infiltracija vode u globino terena preprečujejo 

nepropustne laporovi in glineni sedimenti. Prav tako je preprečena infiltracija vode 

v karbonatne stene gorskega masiva pri Ribnici (Gorjanci).  

− Računalniški izračuni so pokazali v korist zgoraj navedenih trditev. Načeloma ne 

obstajajo naravni pogoji za nastanek večjega RIS oz. je potencial za morebitni 

induciran potres je nepomemben. Računsko dobljene maksimalne vrednosti 

pričakovanih magnitud induciranih potresov so skladni s RIS pojavi v svetu, kar 

potrjuje teoretične izračune. Tudi če bi se RIS pojavil, bi bila intenzivnost 

nepomembna v z drugimi objekti (predvsem NEK), in bi ne povzročil škode na 

zgradbah. Zaradi zanemarljivo majhne možnost za pojav inducirane seizmičnosti 

ter zaradi teoretsko ter statistično ugotovljene nizke intenzivnosti RIS, če bi se le 

ta pojavil, ocenjujemo da je vpliv HE na seizmiko, nepomemben. 
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Tabela 44: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – VIBRACIJE 

Ocena vpliva  (4+ ali B+) – vpliv je nebistven med gradnjo in ga ni 

(A ali 5) med obratovanjem. 

Značaj in vrsta vpliva Vpliv vibracij bo med gradnjo začasen, daljinski in 

neposreden. Med obratovanja vpliva vibracij ne bo. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 
Verjetnost vpliva je majhna. 

Trajanje ali pogostost vpliva in 

njegovih posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

Vpliv vibracij bo prisoten le v času intenzivnih 

zemeljskih del med gradnjo. Vpliv na seizmiko ni 

možno napovedati v časovnem kontekstu. Vplivi so 

reverzibilni in kratkotrajni. 

Vrsto, stopnjo ali intenzivnost 

sprememb okolja ali njegovega 

dela, ki so lahko posledica 

vpliva 

Vibracije in potencialni inducirani potresi ne bodo 

pustili posledic na okolju in na zgradbah. 

Obseg vpliva Med gradnjo se bo vpliv vibracij širil največ do 50 m 

okoli gradbišča jezovne zgradbe. Med obratovanjem 

bodo vibracije omejene na posamezna tehnološka 

postrojenja znotraj strojnice in se ne bodo širila 

navzven.   

 

Vpliv na seizmiko, to je morebitni potres bi imel vpliv v 

radiju nekaj kilometrov. 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in njihovih 

posledic 

Medsebojnih učinkov ne pričakujemo. 
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1.2 VPLIV NA EKOSISTEME, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO TER NJIHOVE 

HABITATE 

1.2.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Za ocenjevanje stopnje vpliva gradnje in obratovanja predvidenega posega na 

ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate je uporabljena petstopenjska 

lestvica z ocenami v razponu kvantitativnih vrednosti od 0 do 4. 

 

Uporabljena metoda ocenjevanja temelji na Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov 

izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, Zakona o varstvo okolja, 

Zakona o ohranjanju narave in določili Uredbe o državnem prostorskem načrtu, kot tudi 

Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 

priprave. 

 
Tabela 45: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA EKOSISTEME, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO TER 

NJIHOVE HABITATE MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM  

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

povečujejo rastlinsko in živalsko pestrost ter izboljšujejo 

stanje populacij; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo, 

stanje populacij ter na  njihove habitate; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter 

njihove habitate, vendar je vpliv zanemarljiv; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter 

njihove habitate, vpliv je znaten, vendar naravni procesi 

niso spremenjeni v takšni meri, da bi bilo porušeno 

naravno ravnovesje, vse vrste na območju se ohranijo; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3 Vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in 

živalstvo ter njihove habitate med gradnjo in/ali 

obratovanjem je velik, lahko pride do lokalnega izginutja 

vrst; zaradi posega so naravni procesi spremenjeni v 

takšni meri, da bi bilo lahko porušeno naravno 

ravnovesje vendar je možno z ustreznimi ukrepi vpliv 

omiliti in zagotoviti ugodno stanje; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in 

živalstvo ter njihove habitate med gradnjo in/ali 

obratovanjem je zelo velik, porušeno je lokalno naravno 

ravnovesje; z ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti  

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na ekosisteme, rastlinstvo in 

živalstvo ter njihove habitate med gradnjo in/ali 

obratovanjem je uničujoč, porušeno je naravno 
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ravnovesje v širšem regionalnem obsegu; prihaja do 

izginotja endemitnih vrst; z ustreznimi ukrepi vpliva ni 

možno omiliti 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Gradnja jezovne zgradbe bo zahtevala predhodno 

preusmeritev Save ter nato izgradnjo gradbene jame z 

urejenim prečrpavanjem vode iz gradbene jame. Voda iz 

gradbene jame se bo prečiščevala (usedalnik), da se 

zmanjša vpliv kalnosti. Gradnja bo povzročila izgubo 

območja habitatov tako v vodi kot na kopnem (gozd) v 

velikosti okoli 35 ha.  Na splošno bo gradnja vir motenj 

(hrup, prašenje, kalnost) in onesnaženja (izpušni plini, 

uporaba betona in ostalih umetnih snovi). Ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C ali 3). 

 

Med gradnjo in med obratovanjem:  

 

Pri vplivu na naravo jezovno zgradbo obravnavamo kot 

sestavni del akumulacijskega bazena. Glej točko B. 

A.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

Gradnja prehoda za vodne organizme se bo izvajala v 

okviru gradbišča jezovne zgradbe in je vpis naveden v 

gornji točki A. 

 

Med obratovanjem: 

Prehod za vodne organizme je ukrep, ki zmanjšuje vplive 

fragmentacije habitatov in deloma tudi izgube habitatov 

(drstišč) zaradi delovanja jezovne zgradbe in akumulacije. 

Zaradi izgradnje in uspešnega funkcioniranja prehoda za 

vodne organizma lahko ocenimo vpliv na nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). V primeru neizvedbe 

prehoda za vodne organizme bi bil vpliv bistven (D ali 4). 

 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Med gradnjo akumulacijskega bazena z jezovno zgradbo bo 

prišlo do izgube območja naravovarstveno pomembnih 

habitatov v velikosti približno 200 ha. Gradbišče bo vir 

motenj tako s hrupom kot s prašenjem. Odstranjevanje 

gozda in druge vegetacije na večjih površinah ter masovna 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 
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B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

zemeljska dela imajo največje negativne vplive. Gradnja bo 

povzročila občasno in lokalno kalnost vode, vendar bo le ta 

omejena ker bo gradnja nasipov in ostala zemeljska dela 

potekala večinoma  izven območja voda. Zaradi začasnosti 

trajanja gradnje in omilitvenih ukrepov, bo vpliv nebistven 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). 

 

Med obratovanjem:  

 V času obratovanja bo zaradi spremenjenega hidrološkega  

režima prišlo do sprememb naravnih procesov tako v vodi 

kot na okoliškem poplavnem območju (zaprtje Čateške 

kasete, sprememba dinamike poplavljanja). Prekine se 

kontinuiteta toka (fragmentacija habitatov), kar se omili z 

prehodom za vodne organizme. Spremeni se struktura in 

transport sedimentov. Prihaja do trajne izgube naravnih 

habitatov. Bistveni vpliv se med obratovanjem kaže na 

populacije rib, kar se podrobneje obravnava v 

nadaljevanju.  Med obratovanjem bodo prisotne tudi 

občasne motnje zaradi vzdrževanja, ki pa bodo kratkotrajne 

narave. 

 

Trajne izgube določenih naravnih habitatov (drstišča) ni 

mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi, potrebna je izvedba 

izravnalnih ukrepov, vpliv je bistven (D ali 2). 

B.4.1. D.1. 

B.4.2. D.2. 

B.4.3. D.3. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

 

Med gradnjo infrastrukturnih priključkov  bo prišlo do 

izgube območja habitatov in habitatnih struktur ter do 

fragmentacije habitatov (gozd) na območju naravnih 

vrednot in Natura območij (Jovsi). Gradnja bo povzročila 

tudi motnje (hrup, prašenje) in lokalno onesnaženje zraka. 

Vpliv bo nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

 

Med obratovanjem bodo prisotne občasne motnje zaradi 

vzdrževanja. Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo:  

Gradnja dovozne ceste se bo izvajala v okviru gradbišča 

jezovne zgradbe in je vpis naveden v gornji točki A. 

 

Med obratovanjem:  

Zaradi majhnega prometa (1-2 vozili na dan) bo vpliv 

zanemarljiv B+ ali 4+). 
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D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

Zaradi gradnje nasipov bo prišlo do izgube območja 

habitatov in habitatnih struktur na območju naravnih 

vrednot in Natura območja (POO Sotla s pritoki). Gradnja 

bo povzročila tudi motnje (hrup, prašenje) in lokalno 

onesnaženje zraka. Vpliv bo nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

Poplavni nasipi bodo nekoliko spremenili hidrološke 

značilnosti poplavne ravnice, vendar bodo zaradi 

zadrževalnih bazenov in razgibanega reliefa ohranili biotsko 

pestrost območja. Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Gradnja bo povzročila začasno izgubo habitatov in 

habitatnih struktur in  motnjo (kalnost vode). Da se 

prepreči bistven vpliv je predviden omilitveni ukrep izlov 

vseh rib ter preselitev le teh gorvodno od posega. Poleg 

tega se dela izvajajo v času izven drstitvene sezone. Vpliv 

bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). 

 

Med obratovanjem: 

Med obratovanjem bo ureditev izlivnega dela Krke nudila 

prostor za  drst, prehranjevanje in migracijo rib ne glede na 

dvig vode v Savi zaradi akumulacije HE Mokrice. Dotični 

poseg je ukrep, ki prepreči bistven vpliv (D ali 2) HE 

Mokrice na ribje populacije v Krki in Savi. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo:  

Med gradnjo NH2 bo prišlo do manjšega vpliva na reko 

Savo (kalnost) ter v primeru gradnje NH1 do lokalnega in 

začasnega uničenja travnikov zaradi zemeljskih del. Tok in  

prehodnost reke Save se bo ves čas ohranil. Ocenjujemo da 

bo vpliv nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo oz bo pozitiven (A+ ali 5+). 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Med gradnjo:  

Ureditev mirnih območij predvideva čim manjši poseg v 

obstoječo obrežno vegetacijo ter le lokalne posega za 

izvedbo popestrite habitatnih struktur. V okviru mirnih 

območij se nahaja skoraj 100 ha narav. pomembnih HT, 
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vendar se v teh območjih praviloma predvideva slednje 

ohranjati oz. izboljšati njihovo stanje ohranjenosti. Med 

gradnjo bodo prisotne motnje (hrup, prašenje). Vpliv bo  

nebitven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo oz bo pozitiven (A+ ali 5+). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo:  

Med ureditvijo izlivnih delov pritokov bo prišlo do lokalnega 

in začasnega uničenja habitatnih struktur in motnje. Po 

potrebi se uredi izlov rib v vodotokih, kjer so le te prisotne. 

Vpliv bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 

3). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (A ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

Med gradnjo bo prišlo do vpliva na naravno vrednoto, ki bo 

obsegal lokalne motnje, kalnost in hrup. Tok in  prehodnost 

vodotoka se bo ves čas ohranil. Ocenjujemo da bo vpliv 

nebistven (B ali 4). 

 

 

Med obratovanjem: 

Ukrep je namenjen izboljšanju ekološkega stanja voda in 

povečanju pestrosti vodnih habitatov. Z ukrepi se bo 

razgibala struga vodotoka tako da bo ustvarjenih več 

različnih vodnih in obvodnih habitatov za ribe, mehkužce, 

dvoživke, rake, ptice in ostalo favno Ukrep bo imel 

pozitiven vpliv (A+ oz. 5+). 

 

 

1.2.2 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH POMEMBNIH VPLIVOV IZVEDBE PLANA 

Reke so odprt sistem, v katerem je potrebno vplive preveriti v štirih dimenzijah, in sicer 

vzdolžno (izvir - izliv), prečno (vodno - obvodno območje), navpično (struga – 

podtalnica) in časovno odvisno. Vplivi jezov so v literaturi dobro preučeni in vključujejo 

bistvene spremembe favne in biotske raznovrstnosti rečnih sistemov, prekinitve 

migratornih poti ter povezanosti vodnega telesa in poplavnih območij. V času polnjena 

akumulacijskega bazena so rečni in obrečni habitati poplavljeni in zgubljeni, kar ima 

lahko za posledico izginotje vrst, vezanih na te habitate [35].  

 

Vplivi gradnje HE na hidrološke parametre se odražajo v spremenjeni dinamiki pretokov 

vode pod/nad pregradami, trajanju in pogostosti pretokov vode, v zmanjšanju hitrosti in 
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časovni enakomernosti vodnega toka. Hidroelektrarne vplivajo na stanje vodnega in 

obvodnega ekosistema: 

− Spreminjajo hidrološke značilnosti vodotoka; 

− Prekinjajo ekološko kontinuiteto; 

− Spreminjajo strukturo in transport sedimentov; 

− Povzročajo izgubo naravnih habitatov. 

 

Vplivajo na spremembe v fizikalno-kemijskih značilnostih vodotoka ter negativno vplivajo 

na vodne in obvodne organizme [39]. 

 

Pomemben negativni vpliv velikih jezov in HE je prekinitev migratornih poti, zaradi česar 

lahko pride celo do (lokalnega) izumrtja posameznih vrst. HE bistveno zmanjšujejo vsem 

ribjim vrstam dostopnost na različne, za preživetje pomembne, habitate. Tudi v primeru 

vzpostavitve prehodov za vodne organizme lahko prihaja do zamud pri migracijah v 

primeru, da niso ustrezno urejeni. V turbinah HE lahko pride do fizičnega uničenja 

osebkov. Če vtočni objekt v jezovno zgradbo ni zavarovan oz. je zavarovan le z rešetko 

lahko premočan vodni tok pri vtoku posrka ribe v turbine [36], [39]. Vendar pa splošna 

problematika »pomora« ribjih populacij do sedaj na gorvodnih HE spodnje Save do sedaj  

ni bila opažena. Navedena vira [36, 39] nista reprezentativna za HE Mokrice, saj gre v 

[36] za HE veliko večjih dimenzij (posledično tudi padcev turbin), strokovna podlaga [39] 

pa se sklicuje na problematiko male derivacijske HE Gradišče – MHE Gradišče.  Obe 

navedeni referenci nista reprezentativni za poseg HE Mokrice in se zato tudi splošni 

zaključki ne morejo upoštevati v našem primeru. 

 

V času gradnje akumulacijskega bazena bodo odstranjevanje vegetacije, masovna 

zemeljska dela, prisotnost ljudi in mehanizacije, promet, hrup, spremembe vodnega toka 

in kalnosti vode vplivali na biotsko raznovrstnost. Odstranjevanje gozda in druge 

vegetacije na večjih površinah ter masovna zemeljska dela imajo največje negativne 

vplive. V času polnjenja akumulacijskega bazena bodo rečni in močvirni habitati 

poplavljeni in izgubljeni. Z uničenjem obrežne vegetacije in drugih strukturnih elementov 

krajine so prizadeta tudi skrivališča, počivališča in razmnoževalni habitati nekaterih vrst. 

 

Sprememba rečnega sistema v počasi tekočo reko predstavlja problem predvsem za 

rečne vrste, ki se ne morejo prilagoditi na nove razmere. Nekateri osebki ostanejo ujeti 

za jezom in zaradi netolerantnosti do spremenjenih hidromorfoloških razmer poginejo. 

Večina rečnih vrst se bo v času polnjenja zadrževala ob obalah bazena, izlivih pritokov in 

plitvinah, kasneje pa izginila, če se ne bo uspela prilagoditi na jezerske razmere. Obstaja 

tudi nevarnost nezaželenega pojava tujerodnih vrst, kar bi predstavljalo še dodatno 

grožnjo avtohtonim vrstam [36].  

 

Pretok preko jezu naj se z načeli trajnostne umestitve HE v prostor ne bi spremenil v 

primerjavi z obstoječim. V primeru HE Mokrice slednje še posebej velja, saj ima Slovenija 

podpisan meddržavni sporazum s Hrvaško.  

 

Prisotne bodo tudi fizikalno-kemijske spremembe vode. Poleti se bodo zgornji sloji v 

bazenu ogreli, spodnji bodo pogosto anoksični. V jeseni se sloji premešajo in temperatura 

med slojema se izenači. Izpust vode na jezu navadno poteka v spodnjih slojih. Posledično 
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bo voda pod jezom hladnejša in z manj kisika kot normalno, v zimski mesecih pa 

toplejša.  

 

Fizične spremembe v akumulacijskem bazenu so obratne. Temperatura in (an)organske 

snovi se zadržujejo, ker se pretok upočasni [36].  

 

Na velikosti populacij se lahko poleg omenjenih vplivov odraža tudi zmanjšanje 

povezanosti vodnih ekotonov in poplavnih območij ter posledično omejen pritok hranil v 

vodotok [37]. 

 

Pomemben je tudi vpliv sedimentacije in kopičenja težkih kovin (npr. živo srebro). 

Akumulacijski bazen predstavlja povzroči pospešeno usedanje sedimentov, saj sta rečna 

hitrost in nosilnost za sedimente v bazenu zmanjšani. Poleg tega je lahko prisotna še 

erozija brežin, kar prispeva k motnosti/kalnosti v bazenu. Sedimentacija lahko poslabša 

habitat tako v bazenu kot pod jezom. Poznana so izumrtja mehkužcev zaradi sprememb 

v sedimentaciji [37].  

 

Jezovi in akumulacije za njimi lahko na podlagi pregleda iz literature vplivajo na 

biodiverziteto, saj: 

− Onemogočajo gorvodno in dolvodno gibanje migratornih vrst (v primeru, da ni 

zagotovljen prehod za vodne organizme), kar povzroča zmanjšanje genetske 

pestrosti vrst oz. povzroča iztrebljanje ali celo izumrtje vrst; 

− Spreminjajo kalnost/nivo sedimenta. Zaradi usedanja mulja v akumulaciji so 

dolvodni deli prikrajšani za akumulirani material in hranilne snovi, ki prispevajo k 

produktivnosti ekosistema; 

− Filtrirajo lesne naplavine, ki zagotavljajo življenjski prostor in vzdržujejo 

prehranske verige;  

− Spreminjajo razmere v rekah: tekoča voda postane počasi tekoča, mulj se nalaga 

na dnu akumulacije, pojavijo se spremembe v globini vode, temperaturi in 

vsebnosti kisika, kar predstavlja neprimerne pogoje za rečne vrste; 

− Zagotavljajo nove habitate za vodne ptice, predvsem za prezimovanje ali v sušnih 

območjih, kar lahko poveča njihovo populacijo; 

− Povečujejo verjetnost za pojavljanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrinejo 

avtohtono floro in favno; 

− Akumulacije lahko poselijo vrste, ki so prenašalci človeških ali živalskih bolezni. 

− Poplavne ravnice zagotavljajo vitalen habitat za različne rečne organizme v času 

visokih voda v številnih porečjih. Upravljanje z zajezitvijo, ki zmanjša ali ustavi 

normalno rečno poplavljanje ravnic zmanjšuje raznolikost vrst; 

− Spreminjajo kvaliteto vode in obliko toka dolvodno; 

− V seriji jezov lahko pride do kumulativnega vpliva, če se negativni učinek prvega 

prekriva z naslednjim po toku navzdol [37].  

 

V skladu z zgornjim pregledom literature so opredeljeni naslednji potencialni vplivi HE 

Mokrice in pripadajočih ureditev na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter njihove 

habitate med gradnjo in obratovanjem: 

− V času gradnje: 
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− Izguba območja habitatov, ki vključuje izgubo prehranjevalnih in 

razmnoževalnih habitatov (npr. drstišča, gnezdišča, mrestišča, itd) ter 

počivališč; 

− Izguba habitatnih struktur, to je delov habitatov, pomembni za vrsto/HT 

(npr. obrežna vegetacija, mejice, gozdni otoki, drevesa, jame, itd); 

− Fragmentacija habitata in postavitev ovir v prostor; 

− Hidro-morfološke spremembe habitatov, ki vključujejo spremembe 

vodnega režima, naravne dinamike vodotoka, nivoja podtalnice, 

preoblikovanja brežin in struge vodnih teles; 

−  Hrup; 

− Onesnaževanje, ki vključuje svetlobno, odpadke in odpadne vode ter 

emisije (gradbenih, vzdrževanih) strojev; 

− Spremembe naravnih procesov. 

− V času obratovanja: 

− Sprememba vrstne sestave in populacij; 

− Fragmentacija habitata in postavitev ovir v prostor; 

− Poškodbe in izgube organizmov, ki vključujejo poškodbe in izgube vodnih 

organizmov v turbinah, utopitve živali, izgube razmnoževalnih stadijev 

zaradi nihanja vodne gladine, trki ptic in drugih živali v kable daljnovodov; 

− Spremembe naravnih procesov (vključno s poplavljanjem); 

− Hrup; 

− Druge motnje, ki vključujejo motnje zaradi povečana prisotnost ljudi kot 

posledica rekreacijskih in drugih dejavnosti, posegi v habitate zaradi 

vzdrževalnih del, pritisk plenilcev in/ali invazivnih vrst, nihanje vodne 

gladine; 

− Onesnaženje (v primeru okoljske nesreče). 
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Tabela 46: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA VARSTVENE REŽIME MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM (LEGENDA KRATIC: NV – NARAVNA VREDNOTA, 

SPA - POSEBNA OBMOČJA VARSTVA, POO- POTENCIALNA OBMOČJA NARAVE, POMEMBNA ZA EVROPSKO SKUPNOST,  POV - POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA) 

 

Poseg Naravovarstveni režim 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 
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A Jezovna zgradba                

A.1. 

Jezovna zgradba z vsemi 

pripadajočimi konstrukcijskimi in 

tehnično-tehnološkimi elementi 

(strojnica & prelivna polja) ter 

izvedba premostitve - most čez 

prelivna polja) 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (4,12 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (3,24 ha). 

 POO Spodnja Sava (1,55 ha) 

             

                                           
2 Prehranjevalni in razmnoževalni habitati (npr. drstišča, gnezdišča, mrestišča, itd), počivališča. 
3 Deli habitatov, pomembni za vrsto/HT (npr. obrežna vegetacija, mejice, gozdni otoki, drevesa, jame, itd). 
4 Spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka, nivoja podtalnice, preoblikovanja brežin in struge vodnih teles.  
5 Svetlobno in/ali toplotno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, odpadki in odpadne vode ter emisije (gradbenih, vzdrževanih) 

strojev. 
6 Poškodbe in izgube vodnih organizmov v turbinah, utopitve živali, izgube razmnoževalnih stadijev zaradi nihanja vodne gladine, trki ptic 

in drugih živali v kable daljnovodov, povozi živali. 
7 Povečana prisotnost ljudi zaradi rekreacijskih in drugih dejavnosti, posegi v habitate zaradi vzdrževalnih del, pritisk plenilcev in/ali 

invazivnih vrst, nihanje vodne gladine. 
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A.1.1. 

Prehod za vodne organizme in 

izvedba atrakcije s postavitvijo male 

hidroelektrarne (MHE) 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (3,05 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,79 ha). 

       (+)      

 

B 

 

Akumulacijski bazen 
              

B.1. 
Visokovodni energetski nasipi na 

levem in desnem bregu  

Med drugim posega v: 

 NV Negota (0,16 ha); 

 NV Prilipe - mrtvica Save 

(37,74 ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (12,02 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (10,79 ha). 

 POO Spodnja Sava (0,05 ha) 

             

B.2. 
Drenažni kanali ob visokovodnih 

energetskih nasipih 

Med drugim posega v: 

 NV Negota (2,38 ha); 

 NV Prilipe - mrtvica Save (2,36 

ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (9,25 ha); 
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Poseg Naravovarstveni režim 
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 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (6,97 ha); 

B.3. 
Prelivni objekt s hidromehansko 

regulacijo 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (1,04 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (1,03 ha). 

             

B.4., 

B.5. 

Rezerviran prostor za sedimente (D1, 

D2, D3), 

Ravnanje z rodovitnim delom tal 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (4,53 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (4,17 ha). 

             

B.5. 

Izvedba poglobitev v akumulacijskem 

bazenu (dolvodno od HE BR) in 

dolvodno od jezovne zgradbe HE 

Mokrice do meje DPN 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (17,88 ha); 

 POO Spodnja Sava (17,88 ha) 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (19,46 ha). 

             

 Vodna površina 

Med drugim posega v: 

 POV Krakovski gozd – 

Šentjernejsko polje (13,83 

ha); 
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 POO Krka s pritoki (13,83 ha) 

(N2k območja se prekrivajo); 

 NV Krka (13,97 ha); 

 NV Negota (1,00 ha); 

 NV Prilipe - mrtvica Save (7,21 

ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (182,15 ha); 

 EPO Krka –reka (6,93 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (164,67 ha). 

 POO Spodnja Sava (66,07 ha) 

C Pripadajoče ureditve sklopa A               

C.1. 
110 kV daljnovod za priključitev 

hidroelektrarne na omrežje 

Med drugim posega v: 

 POV in POO Dobrava Jovsi 

(23,31 ha); 

 NV Dobrava (17,14 ha); 

 NV Gabrnica (0,08 ha); 

 NV Jovsi (3,52 ha); 

 NV Negota (0,34 ha); 

 NV Ribjek (1,67 ha); 

 NV Sotla 1 (0,46 ha); 
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Poseg Naravovarstveni režim 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 
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 NV Virje (0,79 ha); 

 Naravni spomenik Jovsi (3,56 

ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (1,06 ha); 

 EPO Jovsi (23,72 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (2,27 ha). 

C.2. 
Izvedba 20 kV srednje-napetostnega 

priključka za potrebe gradbišča 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (0,08 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,01 ha). 

             

C.3. Dovozna cesta do elektrarne 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (0,42 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,02 ha). 

             

D Pripadajoče ureditve sklopa B               

D.1. 
Ureditve za zagotavljanje poplavne 

varnosti objektov in naselij 
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Poseg Naravovarstveni režim 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 
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D.1.1. Visokovodni nasip Mihalovec 

Med drugim posega v: 

 NV Negota (0,09 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (1,18 ha). 

             

D.1.2. Visokovodni nasip Loče 

Med drugim posega v: 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,77 ha) 

             

D.1.3. Visokovodni nasip Rigonce 

Med drugim posega v: 

 POO Sotla s pritoki (0,008 ha); 

 NV Sotla 4 (0,01 ha); 

 EPO Jovsi (0,001 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,07 ha). 

             

D.2. 

Ureditev izlivnega dela Krke v dolžini 

2 km (izvedba drstišč, prilagoditev 

dna) z izvedbo 

D.2.1. Izvedba razširitve struge Krke 

v dolžini 1 km 

D.2.2. Izvedba visokovodnega 

nasipa v dolžini 0.8 km. 

Med drugim posega v: 

 POV Krakovski gozd – 

Šentjernejsko polje (16,90 

ha); 

 POO  Krka s pritoki (16,90 ha) 

(N2k območja se prekrivajo); 

 NV Krka (22,93 ha); 

 EPO Krka –reka (9,42 ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

       (+)      
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Poseg Naravovarstveni režim 
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meje (13,89 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (10,89ha). 

D.3. Rušitve in sanacije objektov /              

D.4. 
Vzpostavitev nadomestnih habitatov 

NH 1, NH 2 

Med drugim posega v: 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (14,92 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (8,03 ha). 

 POO Spodnja Sava NH2* (0,06 

ha). 

      (+)       

D.5. Ureditev mirnih območij M1 - M6 

Med drugim posega v: 

 POV Krakovski gozd – 

Šentjernejsko polje (7,66 ha); 

 POO  Krka s pritoki (7,66 ha) 

(N2k območja se prekrivajo); 

 NV Krka (11,81 ha); 

 NV Negota (0,10 ha); 

 NV Prilipe - mrtvica Save 

(37,74 ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

      (+)       
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Poseg Naravovarstveni režim 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 
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meje (115,84 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (97,69 ha).  

 POO Spodnja Sava (9.43 ha) 

D.6. 

Ureditev izlivnih delov pritokov Save: 

D.6.1. Prilipski potok 

D.6.2. Potok Mali in Veliki Drnovec 

D.6.3. Potok Orehovec 

D.6.4. Grajski potok 

D.6.5. Potok 7.5.1 & 7.7.1 

D.6.6. Potok Drašček 

Med drugim posega v: 

 NV Prilipe - mrtvica Save (0,14 

ha); 

 NV Prilipe – ribnik (0,07ha); 

 EPO Sava od Radeč do državne 

meje (0,15 ha); 

 EPO Gorjanci (0,18 ha); 

 Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (0,06 ha). 

 

             

D.7. 
Izvedba renaturacije potoka 

Gabernice 

Med drugim posega v: 

 NV Negota (0,09 ha); 

 NV Gabernica 6,2 ha 

Naravovarstveno visoko 

vrednotene HT (1,18 ha). 

      (+) (+)  (+)    
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Primerjava akumulacijskega bazena HE Mokrice z gorvodnimi akumulacijskimi bazeni HE 

na spodnji Savi je podrobno strokovno tehnično razdelana v študiji: »Primerjava bazena 

HE Mokrice z bazeni drugih HE na spodnji Savi, IBE, junij 2019«. V nadaljevanju 

navajano nekaj ključnih povzetkov študije, ki nedvomno dokazujejo, da ima akumulacija 

HE Mokrice v primerjavi z ostalimi akumulacijami HE na spodnji Savi bolj ugodne pogoje 

za življenje rib in vodnih organizmov: 

- Vloga HE Mokrice kot izravnalnega bazena verige HE že sama po sebi zagotavlja 

najbolj enakomeren pretok skozi akumulacijo, podoben naravnem. Hidravlične 

razmere bodo pomembno boljše kot pri ostalih akumulacijah. 

- Delež pritokov oziroma t.j. »sveže« vode je v času nizkih pretokov pri bazenu HE 

Mokricah največji in znaša  približno 20% za razliko od gorvodnih akumulacijskih 

bazenov, kjer pritoki predstavljajo le par procentov pretoka skozi bazene. 

- Zadrževanje vode v akumulacijskem bazenu je najkrajše – krajši čas zadrževanja 

pomeni tudi manj možnosti za razvoj nezaželenih procesov, kot je npr. 

evtrofikacija in cvetenje alg. Pri srednjem letnem pretoku je zadrževalni čas vode 

v bazenu le 8,5 ur, kar pomeni, da se v tem času izmenja voda v celotnem 

bazenu. 

- V bazenu HE Mokrice so, podobno kot tudi v bazenu HE Krško, hitrosti toka 

največje. V celem bazenu je hitrost matice toka več kot 20 cm/s, kar bo platnicam 

in drugim ribam večji del leta (>90% leta), zlasti v času drsti omogočalo 

orientacijo v bazenu ter tako tudi povezljivost populacij v Sotli in Krki. Na 

nekaterih mestih (nadomestni habitat NH2 – prodišče) je hitrost vode cca 0,4 

m/s, kar daje pogoje za litofilna drstišča. 

- Glede vsebnosti kisika izhaja, da je praktično vsa voda v bazenu, razen tik ob 

pregradi globoka do 8 m kar pomeni, da bo glede na podatke ZZRS o meritvah 

vsebnosti kisika v  bazenu HE Boštanj voda v akumulaciji HE Mokrice dovolj 

ozračena, vsekakor bolj kot v gorvodnih globljih bazenih. 

- Zaradi hitrejšega toka, manjše površine vode, večjega deleža pritokov bodo tudi 

toplotne razmere v akumulaciji HE Mokrice neprimerno ugodnejše za življenje rib 

in vodnih organizmov.  

 

Krka kot največji pritok Save, ugodnejše hidravlične razmere in največji obseg ureditev 

za izboljšanje življenjskih pogojev in prehodnost za vodne organizme so argumenti, ki 

kažejo, da bo bazen HE Mokrice imel bistveno bolj ugodne pogoje za dobro stanje rib in 

drugih vodnih organizmov glede na druge bazene HE na Spodnji Savi in je v nekaterih 

elementih dejansko neprimerljiv z zgornjimi bazeni, zlasti z bazenom HE Boštanj. 

 

 

 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH POMEMBNIH VPLIVOV NA POSAMEZNE 

NARAVOVARSTVENE VSEBINE 

 

HABITATNI TIPI 

 

V območju posegov HE Mokrice se nahaja 300 ha naravovarstveno visoko vrednotenih 

(ocena 3, 4, 5) habitatnih tipov [40], slednji so večinoma skoncentrirani v/ob Savi in Krki 
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ter na pripadajočih vodnih zemljiščih, torej v območju v tem dokumentu presojanega 

Poročila o vplivih na okolje za HE Mokrice (PVO). 

 

V času gradnje bo prihajalo do: 

 

 izgube območja habitatov  

 

Ob vzpostavitvi akumulacijskega bazena bo potopljenih cca 165 ha naravovarstveno 

visoko vrednotenih (ocena 3-5) HT, ob vzpostavitvi nasipa bo izgubljenih več kot 13 ha, 

ob ureditvah izlivnega dela Krke več kot 10 ha. Celo vzpostavitev NH pomeni uničenje 

več kot 8 ha narav. pomembnih HT, saj se bo v območju NH izvajalo zemeljska dela, da 

se zagotovi predvidoma ustrezne retenzijske površine. V okviru mirnih območij se nahaja 

skoraj 100 ha narav. pomembnih HT, vendar se v teh območjih praviloma predvideva 

slednje ohranjati oz. izboljšati njihovo stanje ohranjenosti. Ocenjujemo torej, da bo ob 

izgradnji HE Mokrice zagotovo uničenih več kot 200 ha narav. pomembnih HT, dodatnih 

cca 100 ha je izpostavljeno tveganju, da se bo v času gradnje poslabšano stanje 

ohranjenosti. 

 

Izmed narav. pomembnih HT v nadaljevanju izpostavljamo evropsko pomembne HT, pri 

katerih bo prišlo do fizičnih izgub in/ali poslabšanja stanja ohranjenosti. Površina ostalih 

naravovarstvenih pomembnih HT, potencialno prizadetih s HE Mokrice, je prikazana v 

Prilogi 1 v Zvezku 4.  

 

Koda FFH in ime HT                                                                   
Uničena 

površina (ha) 

6510 Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki  72,74 

91E0

* 
Bela vrbovja  36,4 

6430 Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 47,02 

6210

* 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 

vrsto Bromus erectus (* pomembna rastišča kukavičevk) 
32,42 

3150 
Prosto plavajoča vegetacija oz. Zakoreninjena podvodna 

vegetacija 
2,9 

91F0 Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih rekah  1,38 

3260 Vegetacija tekočih voda 1,23 

(preračunano po [40]) 

 

V predhodnih fazah presoje je bilo za izgubo HT predvidenih več ukrepov, in sicer izvedba 

nadomestnih habitatov (NH1, NH2) (45., 48. člen Uredbe DPN HE Mokrice [113]) in 

izvedba drugih izravnalnih ukrepov (vzpostavitev drugega območja, pomembnega za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti oziroma varstvo naravnih vrednot) (46., 48. člen 

Uredbe DPN HE Mokrice [113]). 

 

Uredba DPN HE Mokrice [113] 2. in 3. odstavku 45. člena določa, da se do izdaje 

gradbenega dovoljena za hidroelektrarno izdelajo študije, v katerih se opredelijo ukrepi 

za vzpostavitev NH in podrobnejša navodila za rabo zemljišč, spremljanje stanja na teh 

območjih ter ustrezni pravni naslovi za izvedbo potrebnih ukrepov. V sklopu priprave PVO 

presoje so bile v skladu z zahtevami omenjenega člena narejene številne strokovne 

podlage, ki so naslovile in obravnavale zahteve iz DPN, te so: 
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 Idejne tehnične zasnove in določitev omilitvenih ukrepov za vzpostavitev 

nadomestnih habitatov in mirnih območjih (HSE Invest v sodelovanju z Bosonom 

d.d. in VGB Maribor d.o.o.), junij 2017; 

 Območje izlivnega dela reke Krke – Strokovno mnenje za preveritev ustreznosti 

rešitev, Savaprojekt d.d. & Freiwasser, april 2017, dop. maj 2017 

 Usmeritve za izvedbo mokrišča na območju HE Mokrice – Strokovna podlaga, 

ZZRS, 

 Strokovno mnenje za preveritev opredelitve predlaganih ukrepov  znotraj območja 

Natura 2000 Spodnja Sava, kot jih predlaga dokument  Poročilo o vplivih na 

okolje z dodatkom za HE Mokrice, februar 2018, ZZRS. 

 Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in omilitveni ukrepi na območju 

HE Mokrice; 

 Strokovne smernice za projektno dokumentacijo za izvedbo mirnega območja 

(MO4) pri HE Mokrice; 

 Izdelava smernic in pogojev za načrtovanje ustreznih rešitev na izlivnem delu 

Krke v okviru ureditev za HE Mokrice, ihtiološko poročilo za pripravo projektne 

dokumentacije, december 2019; 

 Primerjava bazena HE Mokrice z bazeni drugih HE na Spodnji Savi, IBE, julij 2019; 

 Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke, Hidroinštitut, 2020. 

 Skladnost rezultatov hidravlične modelne raziskave (HMR) na fizičnem in 

matematičnem hidravličnem modelu z ihtiološkimi smernicami za ureditev 

izlivnega dela Krke v okviru ureditev za HE Mokrice, marec 2020, ZZRS. 

 Strokovno mnenje ihtiologa prof. dr. sc. Mrakovčića z dne 22.7.2019: 

Hidroelektrarna Mokrice, najpomembnejše lastnosti vpliva na ciljno vrsto Rutilus 

virgo; 

 Strokovna mnenje ihtiologov doc. dr. sc. Marka Ćaleta in izv. prof. dr. sc. Zorana 

Marčića: Mnenje – Ali so rešitve zadostne za zagotavljanje možnosti migracije 

platnice od Sotle do Krke?; 

 Preverjanje ukrepov za blažitev vplivov posega na ihtiofavno za primer 

akumulacije HE Mokrice, dr. Walter Reckendorfer & mag. Zoran Stojič, avgust 

2019. 

 

15. odstavek 45. člena določa, da morajo biti NH (in MO) tehnično urejeni do izdaje 

uporabnega dovoljenja za hidroelektrarno. Vzpostavitev NH je torej predvidena po 

uničenju prvotnega HT oz. po začetku gradnje (pri tem se razume, da je določen obseg 

zemeljskih del za vzpostavitev NH potreben). 

 

V skladu z znanstveno literaturo je bistven dejavnik uspešne vzpostavitve NH čas 

vzpostavitve. NH se mora v polni funkciji vzpostaviti pred uničenjem prvotnega habitata 

(Pastorok s sod., 1997; Cuperus s sod., 1999; Morris s sod., 2005). Ker slednje ni 

mogoče, je investitor z Uredbo za DPN HE Mokrice [113] ter koncesijeko pogodbo 

zavezan, k dejanskemu izvajanju vzpostavitve nadomestnih habitatov ter ostalih 

ukrepov. Pri določitvi površine NH pa je v primeru vzpostavitve NH po začetku gradnje 

potrebno upoštevati tudi izgube, ki nastanejo kot posledica zamud pri ureditvi NH. 

(Morris s sod., 2005). Za izvedbo NH je zadolžen investitor infrastrukturnega dela HE.  
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5. odstavek 45. člena Uredbe DPN HE Mokrice [113] določa, da se ureja 14 ha NH za 

suhe travnike s kukavicami (Orchidaceae). Kot je razvidno iz uvoda k temu poglavju bo 

ob ureditvi NH uničenih > 200 ha narav. pomembnih HT.  

 

V skladu z Margaret S. Race in Mark S. Fonseca (1996), Pastorok s sod. (1997) in King & 

Price (2004) v praksi zaradi različnih razlogov (npr. neprimerna struktura, razmere, 

lokacija, načrtovanje in upravljanje NH) 95 % NH ne zagotavlja ustrezne nadomestitve 

izgube biotske pestrosti, ki je nastala kot posledica umestitve objektov v naravo. Za 

oceno nepredvidljivih efektov in tveganja izvedbe se uporablja nadomestni faktor (NF) 

(Cuperus s sod., 1999).  

 

OP [16] je najprej določalo, da je potrebno 26 ha suhih travišč, ki predstavljajo 

pomembna rastišča kukavičevk (Orchidaceae) nadomestiti na površini cca 39 ha 

(uporaba 1,5 nadomestnega faktorja). Nato je bil ukrep v OP dopolnjen z naslednjo 

obrazložitvijo (prepis iz OP): 

 

 

 

S sprejetim DPN za HE Mokrice se mora suha travišča vzpostavljati le v obsegu ureditve 

NH1 (približno 14 ha) in na 1/3 zračnih površin novonastalih akumulacijskih nasipov. 

 

Primerjava vpliva posega med IDP in DGD na podatke površin suhih travišč iz 

leta 2008 

 

Leta 2008 je CKFF izvedel popis (inventarizacijo) suhih travišč. Ta strokovna podlaga je 

bila uporabljena kot osnova v procesu izdelave OP, ki se je zaključil s sprejeto Uredbo o 

DPN (avgust, 2013). Po takratnih podatkih (CKFF, 2008) bi se s sedaj načrtovanim 

posegom (najnovejše projektne rešitve iz DGD) na desni strani Save tangiralo 9,1 ha 

območij suhih travišč, na levi strani pa 15 ha. Skupna površina na katere vplivajo DGD 

rešitve znaša 24,1 ha suhih travišč, kar je manj kot je bilo načrtovano v fazi DPN (rešitve 

iz IDP). Okoljska presoja (OP) se je zaključila s sprejemom Uredbe o DPN (avgust, 

2013), ki je definirala območje, na katerega bi tangirale projektne rešitve IDP, in sicer v 

skupni površini 26,25 ha.  

 

 

Projektna rešitve Vpliv na ST glede na opravljen popis 

2008 

IDP (DPN) 26,25 ha 

DGD 24,1 ha 
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Preverba dejanskega stanja suhih travišč na območju predvidenega posega 

 

Zaradi izgub površin po naravni poti, ki so se pojavile na območju posega HEMO  

(spreminjanje travnikov v njive ter zaraščanje travniških površin z gozdom) ter za 

potrebe ocene količine prenosa suhih travišč na nove lokacije je bila narejena preveritev 

obstoja evidentiranih suhih travišč iz leta 2008. V letih 2019 in 2020 sta bila izvedena 

terenski ogled ter pregled aktualnih DOF posnetkov, iz katerih je razvidno, da se je del 

suhih travišč spremenil v njive, del se je zarastel z gozdno vegetacijo, del pa se je zaradi 

intenzivnega gospodarjenja spremenil v intenziven travnik. Ogled in oceno je opravila 

Nuša Rožman univ.dipl.ekol. (Sava Projekt d.o.o.) s strokovnimi sodelavci. Ocenjeno je 

bilo, da so se evidentirani suhi travniki, ki bodo tangirani z načrtovanim projektom 

zmanjšali, in sicer na desnem bregu na 7,4 ha, ter na levem bregu na 12,2 ha (skupaj 

19,6 ha). S projektom (DGD, april 2021)  je predvideno, da se vsa tangirana obstoječa 

suha travišča prenesejo na levo stran v NH1 oziroma na desno stran na zračno stran 

načrtovanega nasipa in ob jezovno zgradbo. To pomeni, da zaradi projekta HEMO ne bo 

uničeno nobeno suho travišče. S tem se je ukrep v fazi PVO izboljšal napram ukrepom iz 

faze DPN, ki nalaga le delni prenos obstoječih suhih travišč v obliki inicialnih jeder.  

V spodnji razpredelnici so prikazane bilance površini suhih travišč med letom 2008 in 

2019/20 ter ravnanje z njimi na območju, kjer DGD rešitve HE Mokrice tangirajo suha 

travišča. 

 

 Popis 2008  
(faza OP) 

Pregled 
2019/20* 

(faza PVO) 

Ravnanje (ukrep) 

Levi breg – 
tangirana območja 
po DGD 

15 ha 12,2 ha Projekt HEMO vpliva. S 
projektom je določeno, da se 
prenese v NH1. 

Desni breg – 
tangirana območja 
Po DGD 

9,1 ha 7,4 ha Projekt HEMO vpliva. S 
projektom je določeno, da se 
prenesejo ob jezovno zgradbo 
in desno brežino 
akumulacijskega nasipa. 

SKUPAJ 24,1 ha 19,6 ha  
* Informativni pregled dejanskega stanja v naravi, ki je bil opravljen z namenom ugotoviti ali dejansko 

stanje bistveno odstopa od stanja iz popisa 2008. Pregled 2019/20 je projektant opravil za potrebe 

podrobnejšega projektiranja v fazi DGD. 

 

Z rešitvami DGD pa ne posegamo na, v letu 2008 evidentirano 5,5 ha veliko območje 

suhih travišč v MO6 oziroma v travišča, ki so še ostala. Po preveritvi leta 2020 se 

ocenjuje, da je na tem območju zaradi spreminjanja travnikov v njive ter zaraščanja 

travnikov z gozdno vegetacijo ohranjenih samo še 3,7 ha suhih travišč. Kljub temu, da se 

1 ha suhih travišč (evidentiran leta 2008) nahaja na območju MO2, se ga s posegom 

HEMO ne tangira. To pomeni, da se kljub posegu HEMO to območje ohranja 

nedotaknjeno. 

 

V spodnji razpredelnici so prikazane bilance površini suhih travišč med letom 2008 in 

2019/20 na katere se s projektom DGD ne posega (oz. se jih varuje).  
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 Popis 2008 
(faza OP) 

Pregled 
2019/20* 
(faza PVO) 

Ravnanje (ukrep) 

MO6 5,5 ha 3,7 ha Se jih ohranja na mestu, vanj 

se s projektom HEMO ne 
posega. 

MO2 - sever 1 ha 1 ha Se jih ohranja na mestu, vanj 
se s projektom HEMO ne 

posega. 
* Informativni pregled dejanskega stanja v naravi, ki je bil opravljen z namenom ugotoviti ali dejansko 

stanje bistveno odstopa od stanja iz popisa 2008. Pregled 2019/20 je projektant opravil za potrebe 

podrobnejšega projektiranja v fazi DGD. 

 

 

Skupna bilanca vseh površin suhih travnikov po izgradnji HE Mokrice (DGD 

rešitve) 

 

V sklopu presoje PVO so se poiskale tudi dodatne površine za vzpostavitev suhih travišč, 

t.j. 8,8 ha na desnem bregu ob jezovni zgradbi. Z DGD je predvideno tudi ureditev 1/3 

zračnih površin novonastalih akumulacijskih nasipov kot suha travišča v skupni površini 

2,41 ha (Opomba: površina za vzpostavitev suhih travišč na zračni strani nasipov je 

izračunana kot 1/3 seštevka površin načrtovanih nasipov akumulacije; in sicer na levi 

strani od prelivnega polja do jezovne zgradbe ter na desni strani od zaključka obstoječih 

nasipov do priključka nasipa na avtocestni nasip). Obvezo iz Dopolnjenega OP, julij 2012 

»zavzemali se bomo za pridobitev čim večjih površin« smo v sklopu presoje vplivov na 

okolje projekta HE Mokrice izpolnili, saj smo poiskali dodatne površine za suha travišča 

(poleg zahtevanih z DPN).  

 

Z vsemi predvidenimi ureditvami površin suhih travišč se s projektom HEMO (DGD, april 

2021) vzpostavlja na novo 8,8  ha ob jezovni zgradbi, 1ha  ohranja na območju MO2, 

2,41 ha vzpostavlja na 1/3 površin zračnih strani novonastalih nasipov,  cca  3,7 ha 

ohranja na območju MO6, na novo se vzpostavlja  12,7 ha na območju NH1, kar znaša v 

skupni površini  28,61 ha, kar je v razmerju 1:1,17 = sedanje (24,3 ha) : bodoče stanje 

(28,61 ha).  

 

Skupno nadomeščanje suhih travnikov po DPN (45. člen, 5. odstavek) je 

zahtevano v površini 14 ha in 1/3 zračnih strani nasipov (44. člen, 4. odstavek), 

kar znaša po projektu DGD 2,4 ha. S projektom HE Mokrice pa zahteve iz DPN 

presegamo, in sicer bo skupna površina suhih travnikov  28,61 ha.  

 

Načrtovani ukrepi nadomeščanja in ohranjanja suhih travišč ocenjujemo, da so izvedljivi. 

Način vzpostavitve suhih travišč na NH1 zadošča tudi pogoju, da je podzemna voda nad 

območju NH 1 nad 2 m pod površino terena, to je zagotovljeno zaradi načina izvedbe t.j. 

globine obodnega drenažnega sistema. 
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Uredba o DPN [113]  v 46. členu, 9. odstavka, 2. alineja zahteva, da je investitor dolžan 

pri ureditvah brežin vzpostaviti 37 ha sonaravno ekoremediacijskih ureditev, ki vključuje 

npr. protierozijski pas trstičja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega rastja v skupnem 

obsegu najmanj 37 ha, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih. Iz okoljskega 

poročila HE Mokrice izhaja tudi priporočilo, da se naj v obrežni vegetaciji vzpostavljala 

predvsem HT vrbovja, jelševja in jesenovja (Opomba: to priporočilo sicer ni bilo sprejeto 

v DPN, vendar smo ga kljub temu v DGD, april 2021 upoštevali).  

 

Skladno z dopolnjenim projektom HE Mokrice (DGD-načrt krajinske arhitekture, april 

2021) je načrtovana vzpostavitev naslednjih sonaravnih ekoremediacijskih ureditev: 

- Dosaditve in sanacije obstoječih vegetacijskih sestojev ter nova zasaditev 

obrežnega rastja in poplavnih gozdov v obsegu 26,8 ha; 

- Ureditve travnikov z mejicami kot habitati za ptice in metulje na območju MO2 v 

obsegu 8,3 ha; 

- Dodatne zasaditve belega vrbovja, jesenovja in jelševja v obsegu 9,8 ha 

(sprememba april 2021).  

 

Z dodatnimi novimi zasaditvami se v sklopu ureditve HE Mokrice na novo 

vzpostavlja 45 ha sonaravnih ekoremediacijskih ureditev, kar presega 

postavljeno minimalno mejo v DPN, in sicer  37 ha. Tako te površine 

nadomeščamo za faktor, ki je večji kot 1, kar je v skladu z zakonodajo.  

 

Obrazložitev dodatnih zasaditev belovrbovja, jesenovja in jelševja, ki se jih vzpostavlja v 

sklopu vseh obrežnih zasaditev  

 

Na podlagi izdelane strokovne podlage »Inventarizacija obrežne vegetacije, Savaprojekt, 

november 2014« se je izdelala številčna analiza oz. popis prisotnosti obstoječih 

rastlinskih vrst vegetacije, s poudarkom na izpostavljenih značilnih vrstah tega območja. 

Izpostavljene značilne vrste so v obstoječem stanju prisotne v naslednjem številu: 

- Fraxinus excelsior / veliki jesen (500 rastlin), 

- Salix alba / bela vrba (1.760 rastlin), 

- Alnus glutinosa / črna jelša (190 rastlin). 

 

Sanacija obstoječe vegetacije in vzpostavitev novega rastja habitatnega tipa Obrečno 

belovrbovje, jesenovje in jelševje se izvede z zasaditvijo gozdarskih sadik drevesnih in 

grmovnih vrst, ki po vrstni sestavi sledijo značilnostim sestojev avtohtonega rastja na 

obravnavanem območju. Rastline se vzdolž ureditev sadijo površinsko oziroma pasovno 

skladno z določenimi sadilnimi vzorci. Rastline se v sadilnem vzorcu razporejajo organsko 

s čemer se posnema organsko zarast naravne vegetacije. Za vzpostavitev novega rastja 

so oblikovani 4 različni sadilni vzorci v katere so glede na zahteve ZRSVN vključene tudi 

izpostavljene značilne drevesne vrste. Vzdolž vodotokov, vodnih teles in mokrišč se za 

zasaditev uporablja sadilni vzorec s katerim se sanira ali na novo vzpostavlja obvodna 

vegetacija (sadilni vzorec OBV). V zaledju obvodne vegetacije, na delih med obstoječimi 

zaplatami nižinskega poplavnega gozda se za zasaditev uporablja sadilni vzorec s katerim 

se sanira ali na novo vzpostavlja gozd (sadilni vzorec G). Grmišča se sanirajo ali 

vzpostavljajo z sadilnim vzorcem GP (grmovni pas). Mejice na delu območju travnikov 
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znotraj območja MO2 pa se vzpostavljajo skladno s sadilnim vzorcem MEJ (mejice). 

Velikost posameznega sadilnega vzorca ter število, vrstna sestava, kakovost in 

razporeditev rastlin v posameznem sadilnem vzorcu je prikazana v nadaljevanju. 
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Skladno z zahtevami ZRSVN je projektant načrta krajinske arhitekture v aprilu 2021 

znotraj odkupljenih zemljišč in zemljišč za katere so bile pridobljene služnostne pravice 

poiskal še dodatne površine, kjer je glede na stanje prostora, obstoječi vegetacijski 

pokrov ter krajinske značilnosti, možna dodatna vzpostavitev rastja. V ta namen je bil 

oblikovan dodatni sadilni vzorec »vrbovja« (VRB) v katerega se bile vključene vse 

značilne vrste prevladujočega habitatnega tipa. Zasaditev vrbovja je predvidena kot 

dopolnitev že predvidene obodne zasaditve ter kot dopolnitev obstoječega vrbovja s 

čemer se na določenih območjih vzpostavljajo homogena sklenjena območja vegetacije 

(bolj stabilni ekosistem). Poleg dodanih zasaditev vrbovja v obsegu 7.8 ha, se je z 

dopolnjenim projektom predvidi tudi dodatna zasaditev nižinskega poplavnega gozda v 

skupni površini ca. 2 ha (sadilni vzorec G). Z dodatno zasaditvijo gozda se podobno kot 

pri vrbovju dopolnjujejo in povečujejo obstoječe zaplate gozda. Znotraj območja posega 

HE Mokrice se tako pridobi ca. 9,8 ha dodatnih površin za vzpostavitev obrežne 

vegetacije v katero so vključene tudi prej omenjene značilne drevesne vrste. Velikost 

sadilnega vzorca VRB ter število, vrstna sestava, kakovost in razporeditev rastlin v 

omenjenem sadilnem vzorcu je prikazana v nadaljevanju. 
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Vsi sadilni vzorci so zasnovani tako, da posnemajo naravne vegetacijske sestoje v krajini 

in kot taki predstavljajo dobro izhodišče za naravni sukcesijski razvoj vegetacije po 

njihovi vzpostavitvi. V zgoraj navedenih sadilnih vzorcih so poleg značilnih vrst, ki jih je 

nujno treba nadomesti tudi ostale drevesne in grmovne vrste, ki omejene značilne vrste 

spremljajo tudi v naravnih sestojih.  

 

Končno bilanco vseh predvidenih zasaditev (št. sadik in površina), s katerimi se 

vzpostavlja tudi habitatni tip HT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, prikazuje 

spodnja razpredelnica. 

          Razpredelnica a): Velikost območij predvidenih zasaditev. 

Območje 
Zasaditev 

Dodatna zasaditev (april 
2021) 

Gozd (m2) Obvodna (m2) Grmovna (m2) Gozd (m2) Vrbovja (m2) 

MO1 - Krka in sotočje Save in Krke 2.180 3.180 6.520 
 

4.900 

NH1 - suhi travniki 
     NH2 - prodišča in drstišča 
 

4.310 
   MO2 103.550 10.420 2.460 

  MO3 42.890 7.450 
   MO4 - mrtvica Negota 

 
5.260 

 
3.280 9.510 

MO5 - mokrišče Negota 4.970 
  

2.720 2.370 

MOKRIŠČE 7.790 
  

8.660 8.700 

3 STRUGE 
 

9.370 7.660 
 

8.270 

MO6 
   

2.370 13.110 

nasipi - desni breg 
 

13.950 
 

2.610 
 nasipi - levi breg 

 
26.800 9.930 

 
3.680 

celotno območje zmotraj odkupov in 
pridobljenih služnosti 

   
410 27.090 

skupna površina (m2) 161.380 80.740 26.570 20.050 77.630 
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skupna površina (ha) 16,1 8,1 2,7 2,0 7,8 

Opomba: Izračunano iz DGD (vir: 8. Sonaravna in krajinske ureditve, Savaprojekt, maj 2020). 

 

 

Razpredelnica b): Predvideni sadilni vzorci, število ponovitev posameznega sadilnega vzorca v 

načrtu krajinske arhitekture ter število posamezne značilne vrste v posameznem sadilnem vzorcu. 

Oznaka predvidenega sadilnega vzorca G OBV GP G VRB 

Velikost sadilnega vzorca 10x20 m 5x10 m 3x10 m 10x20 m 3x20 m 

Št. ponovitev sadilnega vzorca 807 807 886 668 1.294 

Št. značilnih rastlin v sadilnem vzorcu 
(Alnus glutinosa) 0 2 0 0 1 

Št. značilnih rastlin v sadilnem vzorcu 
(Fraxinus excelsior) 1 0 0 1 1 

Št. značilnih rastlin v sadilnem vzorcu 
(Salix alba) 1 1 1 1 1 

Opomba: Število ponovitev posameznega sadilnega vzorca je izračunana na iz velikosti območja 

predvidenih zasaditev iz razpredelnice a in velikosti oz. površine predvidnega sadilnega vzorca. Primer: 

število  ponovitev sadilnega vzorca G = skupna površina (161.380 m2) : velikost sadilnega vzorca 

(10mx20m=200 m2) = 807  

 

          Razpredelnica c: Izračun števila značilnih drevesnih vrst. 

Kvalifikacijska vrsta   SUM Št. sadik Št. sadik Št. sadik Št. sadik Št. sadik 

Alnus glutinosa 2.909 0 1615 0 0 1.294 

Fraxinus excelsior 2.769 807 0 0 668 1.294 

Salix alba 4.462 807 807 886 668 1.294 

Opomba: Število predvidenih novih rastlin značilnih vrst se izračuna na podlagi števila posamezne      

          značilne vrste v sadilnem vzorcu in števila ponovitev posameznega sadilnega vzorca. Primer: št. vrb v 

sadilnem vzorcu G (1x)*število ponovitev sadilnega vzorca G (807x)=807 rastlin. 

 

Na podlagi predvidenih zasaditev (DGD april 2021) v PVO ugotavljamo, da se z novo 

ureditvijo in zasaditvijo na območju vzpostavi 36,7 ha novih zasaditev, ki po svojih 

značilnostih in vrstni sestavi dreves in grmovnic sledijo obstoječim sestojem 

prevladujočega habitatnega tipa Obrečna vrbovja, jesenovja in jelševja, kar je po 

površini več od predvidene izgube omenjenega habitatnega tipa (faktor nadomeščanja je 

1:1). Kot je razvidno iz spodnje table se z predvideno zasaditvijo v celoti nadomesti tudi 

obstoječe število značilnih vrst dreves, ki bodo zaradi posegov odstranjena.   

 

Razpredelnica: Številčno nadomeščanje obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja napram 

obstoječem stanju. 

Vrsta 
Obstoječe 

stanje 

Bodoče 

stanje 

Alnus glutinosta 190 2.909 

Fraxinus excelsior 500 2.769 

Salix alba 1.760 4.462 

 

Iz popisa v fazi CPVO je razvidno, da je na območju posega HE Mokrice v obstoječem 

stanju površina HT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja le-teh 36,4 ha. Z načrtom 

krajinske arhitekture je v fazi DGD doseženo tudi površinsko primerljivo ohranjanje. 
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Vsa območja novega vzpostavljanja zasaditev HT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja  

(april 2021) so prikazana na grafiki »10 načrt krajinske arhitekture; SPMKB—6K400V«, ki 

jo v Zvezek 5 prilagamo kot novo prilogo pod št. 7. 

 

Z zgornjim opisom saditvenih vzorcev smo prikazali princip številčnega nadomeščanja 

vrst HT Jesenovja, vrbovja in jelševja, ki se vzpostavlja z novimi zasaditvami na površini, 

ki je enakovredna površini tega HT v obstoječem stanju.  

 

V sklopu krajinskih ureditev in naravovarstvenih ureditev nastopajo tudi ostali saditveni 

vzorci, ki glede na zahteve DPN niso zavezujoči, so pa pomembni, saj bistveno vplivajo 

na hitrost vzpostavitve naravnega stanja po zaključeni gradnji HE. Na tem mestu naj 

posebej izpostavimo inicialna jedra močvirskih rastlin in trstičja, ki imajo pomembno 

vlogo pri vzpostaviti naravne zrasti struge in ustreznih pogojev za življenje različnih 

živalskih vrst v vodnih telesih. Prav tako imajo te rastline pomembno funkcijo čiščenja 

voda. Poleg inicialnih jeder zelnatih trajnic je treba posebej izpostavi še zasaditev mejic 

in vzpostavitev mejic, ki ima pomembno ekološko funkcijo, saj predstavljajo pomembno 

življenjsko okolje za številne ptice in metulje.   

   

DPN HE Mokrice [113] predvideva zasaditev dreves in grmovnic oz. drevnine: 

- 30. člen: Vzdolž brežin bazena in pritokov Save, nadomestnih habitatov in na 

drugih površinah, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, na katerih so 

predvidene ureditve, se zasadijo drevesa in grmovnice; 

- 30. člen: Na rekreacijskih območjih se zasadi drevnina; 

- 44.člen: na visokovodno-energetskih in visokovodnih nasipih, na katerih se 

zagotovi tudi razrast avtohtonih vrst drevnine, ki se na vsaj 1/3 zračnih strani 

nasipov prepusti naravni sukcesiji; 

- 44.člen: ohranitev starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih sestojev se 

zagotavlja tudi na območjih posegov; 

- 44.člen: na območjih, na katerih se odstrani obvodna zarast ali živice, se zagotovi 

ustrezna nadomestitev z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine; 

- 45. člen MO2 + MO3: obrečnih gozdov; 

- 46. člen: Vsaj 20 % dolžine brežin akumulacije Save se ohranja kot naravna, 

razgibana brežina. Obstoječi obvodni habitati, gozd in gozdni robovi se čim bolj 

ohranijo; 

- 46. člen: Ureditev brežin bazena vključuje: 

− Ozelenitev zgornjega dela 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); 

− Sonaravno ekoremediacijsko ureditev, ki vključuje npr. protierozijski pas 

trstičja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega rastja v skupnem obsegu 

najmanj 37 ha, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih. 

Kamnometi na brežini struge se naredijo 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; 
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- 55.člen: Na brežinah akumulacije se zasadi in vzdržuje avtohtono obrežno 

vegetacijo, značilno za Savo na tem odseku. 

 

Glede na predvidene ureditve v DPN HE Mokrice [113] in DGD  ocenjujemo, da bodo 

površine obrežne vegetacije s stališča HT, ob dosledni izvedbi, ustrezno nadomeščene.  

Vse novo načrtovane zasaditve so razvidne iz grafike »10 načrt krajinske arhitekture; 

SPMKB—6K400V« v Prilogi 7. 

 

V času obratovanja bo prihajalo do vplivov 

 

 spremembe naravnih procesov 

 

Čateško polje na desnem bregu in Dobovsko polje na levem bregu reke Save 

predstavljata obsežne retenzijske površine v primeru visokih voda. Obstoječi visokovodni 

hidrološki režim Save vpliva na omočenost in ekološke razmere habitatov na 

obravnavanem območju. V času obratovanja bo predvsem zaradi akumulacijskega 

bazena, energetskih nasipov, drenažnih kanalov in visokovodnih nasipov spremenjen 

poplavni režim.  

 

Kot izhaja iz Hibridnega hidravličnega modela območja HE Mokrice (Inštitut za hidravlične 

raziskave, 2012) se bo po izvedbi HE Mokrice obseg poplav zmanjšal na Čateškem polju 

in v naseljih za visokovodnimi nasipi, povečal pa predvsem zahodno od Mosteca (v 

zgornjem območju leve retenzije v smeri severa ob Gabernici na kmetijskih zemljiščih).  

 

Poleg spremenjenega poplavnega območja bi lahko na spremembe naravnih procesov 

vplival tudi spremenjen nivo podtalnice. Kot izhaja iz poglavja 5.4.1. Podzemne vode se 

bo zaradi dvignjenega nivoja reke Save, izgradnje tesnilnih zaves ob Savi ter drenažnih 

kanalov in drenažnih cevovodov ob zunanji (suhi) strani energetskih visokovodnih 

nasipov lahko spremenil nivo podzemne vode v širši okolici. V povprečju bodo nivoji 

podzemne vode višji od obstoječih nizkih nivojev ter nižji od obstoječih visokih nivojev 

podzemne vode. V skladu s prikazom Smeri in nivoja podzemne vode na Čateškem in 

Dobovskem polju po izgrajeni HE Mokrice [22] se bo nivo na Čateškem polju povprečno 

spustil za 0,5 m (glede na visoki nivo), na Dobovskem polju pa mestoma dvignil in 

mestoma spustil. S predvidenimi ukrepi, je zagotovljeno podobno stanje visokih nivojev 

podzemne vode, kot so na območju danes in obenem preprečeno škodljivo delovanje 

podzemnih voda. 

 

S stališča habitatnih tipov sprememba poplavnih procesov in nivoja podtalnice pomenita 

spremembo ekoloških razmer posameznih habitatnih tipov. Še posebej bi povečana 

poplavnost in povišan nivo podtalnice pomenil večjo vlažnost tal in posledično sčasoma 

propad suhih travnikov, obratno pa manjši obseg poplav in nižji nivo podtalnice 

zmanjšano vlažnost tal in propad nekaterih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov 

(HT), ki potrebujejo večjo vlažnost. 44. člen Uredbe HE Mokrice [113], kot tudi izdelan 

model  podzemnih voda [22] kaže, da se zagotavlja ohranitev izboljšanje hidrogeoloških 

razmer tudi zagotavljanje zahtevane višinske razlike med površjem in nivojem podtalnice 

> 2m na območju NH 1 – suhi travniki, zato ne pričakujemo negativnih vplivov (glej tudi 

poglavje 5.5 Vplivi na kakovost in količine površinskih in podzemnih voda. 
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 Motnje 

 

Določeni objekti bodo med obratovanjem zahtevali vzdrževalna dela (npr. odstranjevanje 

sedimentov iz akumulacijskega bazena, vzdrževanje nasipov, vzdrževanje drstišč, MO, 

NH, itd). Uredba DPN [113] opredeljuje čas izvajanja del z vidika ohranjanja narave v 

času gradnje, ne pa tudi v času obratovanja. V primeru, da bi se vzdrževalna dela 

izvajala v vegetacijskem času in na tehnično neustrezen način, lahko pride do 

poslabšanja stanja ohranjenosti habitatnih tipov. 

 

Pomemben vir motenj bodo predstavljaje tudi invazivne vrste. Na celotnem območju 

vzdolž Save so evidentirana obsežna rastišča invazivnih rastlinskih vrst. Uredba DPN  in 

IDP [113], [10] sicer že predvidevata ukrepe za zmanjšanje pojavljanja tako v času 

gradnje kot v času obratovanja. IDP določa tudi, da se morebitne drugačne rešitve od že 

predvidenih za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik določijo v PVO (sočasno s 

pripravo DGD), kar je določeno v zvezku 6. »Splošni dodatni ukrepi za naravo«. 

Posledično rešitve zahtevajo skrbno načrtovanje in izvedbo tudi v nadaljnjih fazah 

(vključenost biologov, ZRSVN in drugih strokovnjakov). 

 

 

 

RASTLINSTVO 

 

V območju PVO HE Mokrice je bilo največ naravovarstveno pomembnih rastlinskih vrst 

evidentiranih na Čateškem polju, predvsem v območju mrtvice Prilipe in tudi v izlivnem 

delu reke Krke. Klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum) se pojavlja vzdolž celotne reke 

Save. Naravovarstveno pomembne rastline se torej nahajajo v območju predvidene 

vodne površine in akumulacijskega bazena, v območju ureditve izlivnega dela Krke oz. 

MO1, izvedbe poglobitve na gorvodnem delu AK bazena, MO3, drenažnih kanalih ob 

nasipih, MO6 in energetskih nasipih.  

 

Rastline so gradniki habitatnih tipov, zato ocenjujemo, da bo prihajalo do enakih vplivov 

kot pri slednjih, in sicer do izgube območja habitatov v času gradnje ter do spremembe 

naravnih procesov, motenj in onesnaževanja v času obratovanja. Vplivi so podrobneje 

opisani v podpoglavju »habitatni tipi«. 

 

 

SESALCI 

 

V območju HE Mokrice so prisotna območja drevesnih zatočišč in migratornih poti za 

netopirje, naravovarstveno pomembna območja za vidro, pomemben koridor pri 

prehajanju na druga območja za volka¸(Canis lupus), medved (Ursus arctos) in bobra 

(Castor fiber) (osrednji del Gorjancev). Območje volka in medveda se z območjem HE 

Mokrice stika na južnem delu (obronki Gorjancev južno od HE, vendar po podatkih lovske 

družine Čatež na področju plana HE Mokrice ni bilo zaslediti volka ali medveda že več kot 
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50 let. Za poljskega zajca je to območje optimalen habitat, pomemben na nacionalni 

ravni. 

 

V času gradnje pričakujemo vplive: 

 

 Izguba območja habitatov  

 

Zasedba habitatov v območju PVO s strani sesalcev je različna, in sicer od obrežnih 

gozdov, do mozaika travnikov in gozdov v kulturni krajini, ki jih uporabljajo za 

prehranjevanje, razmnoževanje, skrivanje ali migracije. Posledično lahko rečemo, da 

bodo z izgubo naravovarstveno visoko vrednotenih habitatov, ki je podrobneje opisana v 

podpoglavju »habitatni tipi«, izgubljeni tudi habitati sesalcev. Še posebej bodo prizadeti 

sesalci, vezani na obrežno vegetacijo kot so npr. netopirji (Chiroptera) in vidra (Lutra 

lutra), ki imajo v obrežni vegetaciji drevesna zatočišča in brloge. Vidri se bo spremenil 

tudi prehranjevalni habitat, saj se bo njeno lovišče iz nekaj deset centimetrov globoke, 

dokaj bistre reke spremenilo v nekaj metrov globok (kalen) bazen, kjer je plen težje 

ulovljiv. Zaradi izgradnje akumulacijskega bazena bo onemogočena gradnja bobrišč, prav 

tako bo odstranjena obrežna vegetacija, ki bobru predstavlja pomemben vir hrane kot 

tudi gradbeni material za bobrišča. 

 

Uredba DPN [113] v 45. členu predvideva vzpostavitev mirnih območij (126 ha), v členih 

44., 46., 55. pa tudi ohranjanje oz. nadomeščanje obrežne vegetacije. Kvaliteta habitata 

sesalcev se bo dvignila v območjih izravnalnih ukrepov. 44. člen določa ohranitev 

starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih sestojev tudi na območjih posegov ter 

nadomeščanje živic. S temi ukrepi bodo negativni vplivi izgube habitatov nekoliko 

omiljeni.  

 

 

 Izguba habitatnih struktur 

 

Drevesa z duplji v obrežni vegetaciji so zatočišča za netopirje. Brežine s koreninami vrb 

in drugih dreves obrežne vegetacije so območja vidrinih brlogov. Mejice, gozdni otoki in 

drugi strukturni elementi krajine predstavljajo počivališča, površine za poleganje in 

vzrejo mladičev ter zatočišča tudi za druge male in velike sesalce. Vzdolž struge Save se 

nahaja največ grmišč, ki so pomembna za divjad in bodo z akumulacijo prizadeta. 

 

Kot že izpostavljeno je območje HE Mokrice območje migratornih poti za netopirje 

(Chiroptera)  in pomemben koridor pri prehajanju na druga območja za volka (Canis 

lupus), medved (Ursus arctos) in bobra (Castor fiber), ki na poti potrebujejo strukturne 

elemente kulturne krajine kot linijske objekte za selitev, skrivališča in počivališča. 

Območje volka in medveda se z območjem HE Mokrice stika na južnem delu (obronki 

Gorjancev južno od HE). Glavni koridorji potekajo izven območja HE Mokrice. 

 

Netopirji (Chiroptera) lahko dnevno od zatočišč do prehranjevališč preletijo več 

kilometrov. Velikost radija je odvisna od same vrste ter od letnega časa. Mali podkovnjak 

npr. običajno v eni noči preleti prehranjevalne habitate v radiju 2,5 km od zatočišča 

(Dietz in sod. 2011), medtem ko lahko radij navadnega netopirja znaša celo 25 km 
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(Arlettaz 1999). Na poti iz zatočišč do prehranjevalnih habitatov nekatere vrste sledijo 

linijskim strukturam v naravi (mejice, drevesa, gozdnemu robu, vodotokom). Podobno 

velja za druge sesalce, ki na svoji selitveni poti potrebujejo zavetje lesnate vegetacije 

in/ali visokega steblikovja. 

 

Kot je opisano pri vplivih izgube habitata Uredba [113] v več členih (npr. 44., 45., 46., 

55.) predvideva ohranjanje ali nadomeščanje obrežne vegetacije in živic. V skladu s 46. 

členom Uredbe se zagotovi tudi postavitev netopirnic. S temi ukrepi bodo negativni vplivi 

izgube habitatnih struktur omiljeni, še vedno pa prisotni in nezanemarljivi.  

 

V študija »Določitev števila in lokacij netopirnic na območju izgradnje HE Mokrice, HSE 

invest, januar 2015« je bilo ocenjeno, da je potrebno netopirjem zaradi izgube gozdne 

obvodne vegetacije nadomeščati izgubljena zatočišča s 116 netopirnicami, ki so ki so 

smiselno porazdeljena na območja zajeta v spodnji tabeli, kjer je prikazana predvidena 

delitev na duplaste (d) in (š) špranjaste netopirnice. 

 

Lokacija 
št. 

net. 
d š Opis 

Mirno območje 1  14 12 2 

Postavitev netopirnic se predvidi na neprizadeta 

območja poseka (predvidena celotna desna stran 

vodotoka Krke). Mikrolokacije določi biolog.  

Mirno območje 2 14 12 2 

Netopirnice se predvidijo na območju, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije. Razporeditev naj bo enakomerna, pri 

čemer je lahko na eni lokaciji tudi več netopirnic 

skupaj (zaželeno). Mikrolokacije določi biolog. 

 

Mirno območje 3 
14 12 2 

Netopirnice se predvidijo na območju, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije. Razporeditev naj bo enakomerna, pri 

čemer je lahko na eni lokaciji tudi več netopirnic 

skupaj (zaželeno). Mikrolokacije določi biolog. 

Mirno območje 4 14 12 2 

Netopirnice se predvidijo na območju, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije. Razporeditev naj bo enakomerna, pri 

čemer je lahko na eni lokaciji tudi več netopirnic 

skupaj (zaželeno). Mikrolokacije določi biolog in 

se postavijo pred posekom. 

Mirno območje 5 8 7 1 

Netopirnice se predvidijo na območja, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije. Razporeditev naj bo enakomerna, pri 

čemer je lahko na eni lokaciji tudi več netopirnic 

skupaj (zaželeno). Mikrolokacije določi  biolog in 

se postavijo pred posekom. 

Mirno območje 6 8 7 1 
Netopirnice se predvidijo na območja, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  139 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

vegetacije. Razporeditev naj bo enakomerna, pri 

čemer je lahko na eni lokaciji tudi več netopirnic 

skupaj (zaželeno). Mikrolokacije določi biolog in 

se postavijo pred posekom.  

Nad. habitat 1 4 3 1 

Netopirnice se predvidijo na območja, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije na robu območja NH2. Mikrolokacije 

določi biolog in se postavijo pred posekom. 

Nad. habitat 2 4 3 1 

Netopirnice se predvidijo na območja, kjer ni 

predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije na robu območja NH1. Mikrolokacije 

določi biolog in se postavijo pred posekom. 

Ob. Gabernice 16 13 3 

Netopirnice se predvidijo vzdolž Gabernice, kjer 

ni predvidenega poseka obstoječe drevesne 

vegetacije. Mikrolokacije določi biolog in se 

postavijo pred posekom. 

Gozd ob jezovni 

zgradbi 
20 17 4 

Južno od jezovne zgradbe na levem bregu Save 

se postavijo netopirnice na območja, ki ne bodo 

prizadeta z gradnjo. Mikrolokacije se določijo s 

strani biologa. 

 

 

 Hrup 

 

V času gradnje bo zaradi gradbene mehanizacije in obsežnih zemeljskih del prisotna višja 

stopnja hrupa v naravnem okolju, kar bo vplivalo na vsakodnevni ritem živali in 

neusmerjeno porabo energije, ki lahko vpliva na fitnes vrst in razmnoževalni uspeh. 

  

Uredba [113] v 47. členu predvideva čas izvajanja del z vidika ohranjanja narave, ki je 

prilagojen življenjskemu ciklu živali (časovnica za ptice ustreza tudi sesalcem) in bo 

nekoliko omililo negativne vplive. 

 

V času obratovanja pričakujemo naslednje vplive 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

S stališča fragmentacije habitata in postavitve ovir bosta prizadeta predvsem bober in 

vidra ob izgradnji jezovne zgradbe, zaradi akumulacijskega jezera pa tudi vsa divjad in 

velike zveri, ki na svoji migratorni poti prečkajo Savo. S povišanjem gladine vode se bo 

povečala površina, ki jo morajo preplavati na svoji poti, vendar pa se bo temu primerno 

tudi upočasnila hitrost toka.  

 

Uredba [113] predvideva ureditev prehoda za vodne organizme (16. člen), ki bi ob 

primerni ureditvi brežin lahko zagotavljal gor - in dolvodno povezanost Save za vidro 

(Lutra lutra) in bobra (Castor fiber). V okviru ukrepov za omilitev vplivov v tem PVO se 

predvideva tudi vzpostavitev (MO4), ki jo bosta omenjeni vrsti lahko uporabljali na svoji 

selitvi po Savi. 
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Za prečkanje akumulacijskega jezera so v okviru MO2 in MO3 predvidene plitvine z 

obrečnimi gozdovi (45. člen [113]) z mesta, kjer bodo omogočeni pogoji za lažje 

prečkanje divjadi in velikih zveri. Za umik divjadi se na desni in levi strani izvedejo 

razširitve krone visokovodnega energetskega nasipa za namen zasaditve z visoko in 

nizko vegetacijo. Na levi strani se izvedeta dve razširitvi v skupni velikosti 5.6000 m2 ter 

na desni strani ena razširitev velikosti 3.000 m2. Na protipoplavnih nasipih ob naseljih 

Mihalovec in Loče se na treh odsekih uredijo območja zasajena s srednjo-visoko in nizko 

vegetacijo za namen umika divjadi. Obojestranske zasaditve se uredijo na skupni dolžini 

1000 m. Opisane lokacije so razvidne iz grfike »10 načrt krajinske arhitekture; SPMKB—

6K400V« v prilogi 7. 

Izlivni deli pritokov v bazen ali strugo Save se uredijo tako, da se zagotovi tudi nemotena 

prehodnost vodnih koridorjev vidre. 

 

Predvideni ukrepi bodo omilili negativne vplive fragmentacije habitatov in postavitev ovir 

v habitat vrste. 

 

 Poškodbe in izgube organizmov  

 

Poškodbe in izgube organizmov bi lahko nastale zaradi utopitve živali, in sicer pri 

prečkanju reke Save, v času poplav oz. pri morebitnem ujetju v rešetke pri turbinah. 

Ukrepi, ki jih predvideva Uredba za omilitev vplivov prečkanja akumulacijskega jezera so 

opisane pri predhodnem vplivu, za omilitev nastanka »pasti« pri turbinah pa je v 

poglavju 6. predviden omilitveni ukrep za ustrezno zaščito rešetk in turbin. Poplavno 

območje na Čateškem polju se v primerjavi z izhodiščnim stanjem zmanjša. 

 

 Motnje  

 

Kot posledica vzdrževalnih del bodo prisotni posegi v vegetacijo in viri hrupa. Za omilitev 

teh negativnih vplivov se s tem PVO določa ukrep, da je za vzdrževalna dela potrebno 

upoštevati enako obdobje izvajanja del kot v času gradnje. Izjema so intervencijska 

nujna dela v primeru visokih voda, nesreč ipd. 

 

Motnje in vznemirjanje živali bodo tudi posledica rekreacijskih in drugih dejavnosti v 

območju HE, ki se jo spodbuja tudi z drugimi posegi (kumulativni vplivi) v Uredbi DPN za 

HE Mokrice. V okviru pričujočega PVO je predviden ukrep omejitve aktivnosti, ki niso 

namenjene neposredno doseganju naravovarstvenih ciljev, območjih nadomestnih 

habitatov, MO in izravnalnih ukrepov.  

 

 

PTICE 

 

Na območju obravnavanega plana se pojavljajo 104 vrste ptic (travniške, grmovne, 

gozdne, vodne in močvirske vrste) iz petih glavnih habitatnih tipov: reke (Save), gozda, 

mozaične krajine, kulturne krajine in ostalih vodnih struktur, ki so varstveno pomembne 

za ptice. 
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V času gradnje so pričakovani naslednji negativni vplivi: 

 

 

 Izguba območja habitatov in habitatnih struktur 

 

Zaradi obsežnih fizičnih posegov v prostor bo prišlo do izgube večjih površin habitatov za 

ptice (obrežna vegetacija, površine kmetijske kulturne krajne in mozaične krajine).  

 

Na reki Savi bo zaradi izgradnje akumulacije prišlo do izgube habitata za vodomca 

(Alcedo atthis), ki svoja gnezda izkoplje v strmih peščenih bregovih, malega deževnika 

(Charadrius dubius), ki gnezdi na neporaslih prodiščih in malega martinca (Actitis 

hypoleucos), ki gnezdi na zaraščenih bregovih. Pričakovan je tudi negativen vpliv na edini 

gnezdeči par črnega škarnika (Milvus migrans) ob Savi. Gnezdišča na Savi bodo v času 

preplavitve akumulacije uničena, zato bo potrebno zagotoviti nadomestna gnezdišča za 

omenjene vrste, kar je na reki Savi že predvideno z Uredbo [113]: 

− Uredba 46. člen) določa, da se na vsaj 10 lokacijah vzdolž akumulacijskega 

bazena zgradijo peščene stene za gnezdenje vodomca. V okviru ukrepov v PVO 

predvidevamo ureditev nadomestnih sten za gnezdenje za vodomca tudi v MO 1 in 

določitev dolgoročnega režima varstva nadomestnim gnezdiščem; 

− Uredba (45. člen) določa vzpostavitev nadomestnega habitata NH 2 (prodišče), ki 

bo zagotavljala ugodne razmere za malega deževnika (Charadrius dubius). Obseg 

nadomestnega habitata in njegove lastnosti naj se natančno določijo v Strokovnih 

podlagah za načrtovanje nadomestnih habitatov v okviru HE Mokrice; 

− V MO2 in MO3 (45. člen Uredbe) se predvideva tudi vzpostavitev nadomestnih 

gnezdišč za malega martinca (Actitis hypoleucos).  

 

V mrtvici Prilipe bo zaradi prestavitve izlivnega dela v zaprti kanal in izgradnje 

energetskega nasipa prizadet izlivni del mrtvice in s tem habitat ptic, ki živijo na tem 

območju (čapljica (Ixobrychus minutus), vodomec (Alcedo atthis) in rakar (Acrocephalus 

arundinaceus)), kar pa bo omiljeno z izvedbo izravnalnega ukrepa in dvigom vrednosti 

HT v območju Prilipske mrtvice. 

 

Zaradi izgradnje akumulacije pričakujemo degradacijo ali izgubo habitatov vrst kmetijske 

in mozaične krajine: pisana penica (Sylvia nisoria), divja grlica (Streptopelia turtur), črni 

škarnik (Milvus migrans), rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis), plašica (Remiz pendulinus) 

in vijeglavka (Jyinx torquilla). 

 

Slednje se bo omililo z ohranjanjem oz. nadomeščanjem obrežne vegetacije (44., 45., 

46., 55. členi Uredbe [113]). Kvaliteta habitata ptic se bo dvignila v območjih izravnalnih 

ukrepov. 44. člen določa tudi ohranitev starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih 

sestojev tudi na območjih posegov ter nadomeščanje živic. 

 

Do izgube habitata gozdnih vrst ptic bo prihajalo v Dobravi ob poseku gozda zaradi 

umestitve daljnovoda. Negativni vpliv robnega efekta se bo odražal do 150 m v 

notranjost gozda. Ukrepi bodo omilili vpliv izgube habitatov in habitatnih struktur. 
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Vzpostavitev akumulacijskega bazena lahko predstavlja tudi pozitiven vpliv za vodne 

vrste, in sicer lahko bazen postane pomemben habitat za vodne ptice selivke kot 

zatočišče in prehranjevališče na selitvenih poteh. 

 

Vzpostavitev kvalitetnih habitatov za ptice bi v primeru ustrezne ureditve lahko 

predstavljala tudi MO. Pri tem je predvsem potrebno posebno skrb nameniti denivelaciji 

vodne gladine in oblikovanju vodnih habitatov na način, da bodo tudi ob nizkih vodostajih 

habitati ustrezno namočeni (npr. kotanjaste poličke na brežinah, ne enakomerno položne 

brežine, kjer voda v celoti odteče). 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

Umestitev daljnovoda v gozdno območje Dobrava bo poleg izgube habitatov in habitatnih 

struktur predstavljalo tudi negativni vpliv zaradi fragmentacije habitata in postavitev 

ovir. 

 

 Hrup 

 

V času gradbenih del lahko pričakujemo vplive na ptice zaradi hrupa, ki ga bodo 

povzročali gradbeni stroji in transportna vozila. Uredba [113] v 47. členu predvideva čas 

izvajanja del z vidika ohranjanja narave, ki je prilagojen življenjskemu ciklu ptic, kar bo 

nekoliko omililo negativne vplive. 

 

V času obratovanja pričakujemo 

 

 Poškodbe in izgube organizmov  

 

Zaradi možnosti trkov ptic z daljnovodom in električnimi vodniki ter možnostjo 

električnega udara lahko v času obratovanja prihaja do poškodb in izgube ptic. 

Posledično je potrebno ustrezno označiti vodnike, da bodo ti vidni za ptice in ustrezno 

zaščititi dele daljnovoda pod napetostjo, da se bodo opisani vplivi omilili. 

 

 Motnje  

 

Določeni objekti bodo med obratovanjem zahtevali vzdrževalna dela (npr. odstranjevanje 

sedimentov iz akumulacijskega bazena, vzdrževanje nasipov, MO, NH, itd). Uredba DPN 

opredeljuje čas izvajanja del z vidika ohranjanja narave v času gradnje, ne pa tudi v času 

obratovanja. Vzdrževalna dela na območjih pomembnih za ptice naj se izvajajo v času 

izven gnezditvene sezone. 

 

 

 

 

PLAZILCI 

 

Mrtvica Prilipe predstavlja vrhunski habitat z najvišjimi gostotami močvirske sklednice 

(Emys orbicularis) v Sloveniji, pomemben habitat je tudi za druge vrste plazilcev. Vlažni 
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prostori ob Savi so ocenjeni kot eno izmed najpomembnejših območij za martinčka v 

državi. V Prilipah, ob Savi in Krki so tudi habitati zelenca (Lacerta viridis), belouške 

(Natrix natrix), kobranke (Natrix tessellata) in slepca (Anguis fragilis). 

 

V času gradnje pričakujemo naslednje negativne vplive 

 

 Izguba območja habitatov  

 

Zaradi izvedbe HE Mokrice bodo izgubljeni predvsem habitati ob Savi, Krki in ostalih 

pritokih Save ter ob mrtvici Prilipe, pri čemer bodo najbolj prizadeti kobranka (Natrix 

tessellata), martinček (Lacerta agilis) in belouška (Natrix natrix) (v manjši meri pa ostale 

vrste plazilcev). Po zaključku gradnje bodo ponovno vzpostavljene in sonaravno urejene 

brežine akumulacije in drenažnih jarkov predstavljale nove habitate za plazilce.  

 

Posegi v mrtvico, kot je prestavitev izlivnega dela v zaprti kanal in izgradnja 

energetskega nasipa, bi lahko prizadeli izlivni del mrtvice in s tem habitat plazilcev, 

predvsem sklednice (Emys orbicularis).  

 

V okviru nadomestitve obrežne vegetacije (npr. 44., 45., 46., 55. členi Uredbe [113]) in 

izravnalnih ukrepov (46. člen) bodo vplivi na plazilce omiljeni.  

 

 Izguba habitatnih struktur  

 

Aktivnosti plazilcev so pogojene s telesno temperaturo, zato so osebki delno odvisni od 

virov toplote, ki jih najdejo v okolju. Glavni način vzdrževanja toplote v času neaktivnosti 

je nameščanje soncu ali sončenje. Plazilci vsakodnevno iščejo izpostavljena mesta, kjer 

se nastavljajo soncu, pri tem pa pridejo najbolj v poštev podlage, ki se hitro segrejejo in 

toploto zadržujejo dlje časa. Tipične podlage oziroma mesta za sončenje so zidovi, skale, 

cestne površine, kovinske ograje, ipd. Potrebne so tudi strukture za prezimovanje in 

kritje plazilcem. Slednje bodo v času gradnje lahko prizadete, izgrajeni nasipi in 

sonaravno obnovljena vegetacija pa bo predstavljala tudi nove habitatne strukture. Na 

nasipih bodo vzpostavljena tudi nova mesta za sončenje, kjer pa je potrebno zaradi 

motenj in morebitnih izgub osebkov paziti na vpliv rekreacije kot je izpostavljeno v 

poglavju »habitatni tipi«. 

 

V času obratovanja 

 

 Motnje  

 

Določeni objekti bodo med obratovanjem občasno (1 do 2 krat letno) zahtevali 

vzdrževalna dela (vzdrževanje nasipov, odstranjevanje naplavin, ureditve MO, NH, itd). 

Ob tem bi bila lahko odstranjena mesta za sončenje, ki so se vzpostavila npr. na 

naplavinah. Vplivi bodo enaki kot v času gradnje pri izgubi habitatnih struktur. 

 

Motnje in vznemirjanje živali bodo tudi posledica rekreacijskih in drugih dejavnosti v 

območju HE kot je že opisano v predhodnih poglavjih.  
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DVOŽIVKE 

 

Najpomembnejše območje za dvoživke v območju PVO HE Mokrice so mrtvice v Prilipah. 

Kot območje, pomembno za ohranjanje biodiverzitete dvoživk, so bile opredeljene tudi 

Loče. Habitat je tudi v/ob Krki, Savi in Negoti ter manjša vodna telesa. 

 

V času gradnje bodo nastali naslednji vplivi: 

 

 Izguba območja habitatov 

 

Območje DPN predstavlja dvoživkam prehranjevalni in razmnoževalni habitat ter 

migracijsko pot. Z vzpostavitvijo akumulacijskega bazena bodo ti habitati in habitatne 

strukture poplavljeni in izgubljeni.  

 

Izguba habitatov bo nastala zaradi akumulacijske jezera in drenažnih jarkov (slednja 

bosta hkrati predstavljala tudi nove habitate), izgradnje nasipov ter drugih pripadajočih 

ureditev. Najbolj prizadeti habitat s stališča dvoživk pa bo mrtvica Prilipe. Ureditve v 

vzhodnem delu mrtvice bodo pomenile izgubo habitata, izboljšanje ekoloških razmer za 

vrste v okviru izravnalnih ukrepov pa bodo predstavljale dvig kvalitete preostalemu delu 

habitata. 

 

Z vzpostavitvijo akumulacijskega bazena, drenažnih jarkov, močvirij in plitvin v okviru 

MO se bodo sicer vzpostavile nove vodne površine in habitati za nekatere vrste dvoživk. 

V akumulaciji pričakujemo vrste, manj občutljive na prisotnost rib, vendar ocenjujemo, 

da bo uspešnost njihovega razmnoževanja v akumulacijskem bazenu manj uspešna 

zaradi plenilcev (rib) razmnoževalnih stadijev. Drenažni jarki, močvirja in plitvine v 

okviru MO bodo predstavljali delno nadomestitev vodnega habitata za dvoživke. 

 

S posegom bodo po obsegu torej v največji meri izgubljeni kopenski habitati dvoživk, 

vodni se bodo deloma na novo vzpostavili. 

 

 

 Izguba habitatnih struktur 

 

Dvoživke za razmnoževanje potrebujejo mlake in stoječa telesa, praviloma brez 

prisotnosti rib. Z vzpostavitvijo akumulacijskega bazena bodo te habitatne strukture 

preplavljene in izgubljene. Drenažni jarki, močvirja in plitvine v okviru MO bodo 

predstavljali delno nadomestitev razmnoževalnih struktur za dvoživke. Uredba (47. člen) 

predvideva gradnjo pod daljnovodom v obdobju izven razmnoževanja dvoživk (1.9-

29.2.), v območju Prilip pa od avgusta dalje, kar bo zmanjšalo negativne vplive na 

mrestišča. 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

Vzpostavitev nasipov lahko predstavlja postavitev ovire v migratorne koridorje dvoživk. 

Kot je vidno iz raziskave (CKFF, 2008) so kot pomembnejše selitvene poti opredeljene v 
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smeri Gorjanci – Prilipe. Dvoživke pri selitvi množično koristijo vodne poti, torej pritoke 

Save v obravnavanem območju. V primeru, da bi ureditve pritokov potekale v času 

migracij, bi lahko prihajalo do pomembnih negativnih vplivov na dvoživke. Prav tako je 

potrebno pri načrtovanju in umeščanju nasipov ter drugih objektov potrebno skrbno 

načrtovati ukrepe, da novo umeščeni objekti ne bodo predstavljali fragmentacije 

migratornih poti.  

 

 Onesnaževanje 

 

Dvoživke, predvsem pa razvojni stadiji, v vodnih habitatih so še posebej občutljivi na 

kaljenje in drugo onesnaževanje vode. Povečana eutrofikacija lahko pomeni propad 

mrestov. 

 

V času obratovanja bodo predvsem prisotni negativni vplivi zaradi:  

 

 motnje 

 

Drenažni jarki in drugi objekti, vezani na vodna telesa, bodo med obratovanjem zahtevali 

vzdrževalna dela (npr. odstranjevanje sedimentov, vzdrževanje nasipov, vzdrževanje 

drstišč, MO, NH, itd). Uredba DPN opredeljuje čas izvajanja del z vidika ohranjanja 

narave v času gradnje, ne pa tudi v času obratovanja. V primeru, da bi se vzdrževalna 

dela izvajala v času mrestenja, bi lahko prihajalo do pomembnih negativnih motenj in 

upada razmnoževalnega uspeha. 

 

RIBE IN OBLOUSTKE 

 

Kot izhaja iz literature [37] so glavni negativni vplivi velikih jezov in HE na ribe v izgubi 

habitatov, prekinitvi migratornih poti, spremembe ekoloških razmer (temperatura, 

pretok, vsebnost kisika, itd.), potencialen pritisk tujerodnih vrst, spremenljivost vodnega 

toka na dnevnem nivoju in odsotnost sezonskih nihanj, prilagojenih biološkemu ritmu 

ribjih vrst.  

 

V skladu z opisom posega DGD [59] bi kot posledica HE Mokrice in pripadajočih posegov 

lahko bili prisotni v nadaljevanju opisani vplivi na ribe in obloustke:  

 

V času gradnje 

 

 Izguba območja habitatov, s posebnim poudarkom na drstiščih  

 

Z nastankom akumulacijskega bazena se bo dvignila vodna gladina v reki Savi in na 

sotočju Krke in Save. Rečni ekosistem bo dobil značaj počasi tekoče reke. S spremembo 

vodnega toka bo izgubljen habitat vrst, hitro tekočih voda, in sicer predvidoma v površini 

cca 90 ha. Preplavljen bo trenutni habitat (struga, dno in brežine s skrivališči), uničena 

bodo drstišča v reki Savi in v izlivnem delu Krke, njihova funkcija začasno delno 

prekinjena.  
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Do uničenja pomembnih ribjih drstišč bo prišlo v Savi, Krki in drugi pritokov Save na 

naslednjih lokacijah: 

− Prečke pod Čateškimi toplicami (klen (Leuciscus cephalus cephalus), mrena 

(Barbus barbus), ogrica (Vimba vimba), platnica (Rutilus virgo), ploščič (Abramis 

brama), podust (Chondrostoma nasus nasus)); 

− Pečine pod Čatežem ob Savi (klen, krap (Cyprinus carpio), mrena, ogrica, 

platnica, ploščič, podust); 

− Podgračeno - plitvina na levem bregu (klen, krap, mrena, ogrica, platnica, ploščič, 

podust); 

− Ribnica na Dolenjskem (se ohrani): (klen, krap, mrena, ogrica, platnica, ploščič, 

podust); 

− Stari most čez Savo in Krko do mosta (klen, mrena, platnica, podust); 

− Nad jezom pri Čateških toplicah (klen, mrena, ogrica, platnica, ploščič, podust); 

− Trstina na koncu Cole (krap, linj (Tinca tinca), ščuka (Esocidae)); 

− Pred izlivom v Savo (podust, mrena); 

− Pri čistilni napravi (androga (Abramis bjoerkna), krap, rdečeoka (Abramis 

bjoerkna), rdečeperka (Scardinius erythropthalmus)); 

− Pritoki Save na območju plana (v potoku Drnovec in Grajski potok se obnovijo oz. 

uredijo na novo). 

 

Urejanje novih drstišč 

 

Obnovitev oz. vzpostavljanje novih drstišč je predvideno v obvodni strugi po levi strani 

ob JZ zgradbi, v PZVO, pod jezovno zgradbo HE Mokrice, na območju MO2 in MO3, ter 

NH2, posamzenih izlivnih pritokih Save (potok Orehovec, Grajski potok, potok Gabernica) 

ter v izlivnem delu reke Krke.  

 

KRKA 

Drstišča se bodo  obnovila v skladu s projektom ureditve izlivnega dela Krke – fitofilna 

kotanjaste poglobitve na levem bregu in litofilna drstiča  cca 63.000 m2, ter celoten 

kaskadni odsek).  

 

PZVO 

V prehodu za vodne organizme ob jezovni zgradbi se uredi drstišča za litofilne drstnice 

(predvidena površina je 4.300 m2). Razmere se vzpostavijo na celotni trasi sonaravnega 

odseka (približno 630 m) ter v vzporednih drstnih kanalih v dolžini 20 m v površini 400 

m2. Ob ureditvi drstišč se uredijo tudi tolmuni, ki bodo služili kot lokalno zbirališče. 

 

IZLIVNI DELI PRITOKOV 

Izlivni del potoka Orehovec in Grajski potok, ki bo zaplavljen se oblikuje kot zaton. V 

zatonu se predvidi zarast vodne vegetacije - drstišča za fitofilne drstnice, kjer se bodo 

lahko drstile vrste rib, ki ikre odlagajo na vodno vegetacijo. Na območju izlivnega dela se 

izliv izvede brez togih tehničnih ureditev z uporabo betona, temveč naj se za utrjevanje 

uporabijo naravni materiali (les, kamen). Dna izlivnega dela se ne sme utrjevati; brežine 

naj se utrdi le do višine, kamor sega največja gladina vode pri normalnem obratovanju 

akumulacije HE Mokrice. Za utrjevanje brežin naj se uporabi naravne materiale, kot so 
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leseni piloti, kašte, vrbov poplet ali potaknjenci, ipd. Obrežno vegetacijo je treba ohraniti 

ali po izvedenih posegih ponovno zasaditi. 

 

OBVODNA STRUGA IN MO4 

Odvodna struga iz MO4 se uredi kot habitat za reofilne vrste rib. Vzdolžni naklon 

zagotavlja večje hitrosti vodnega toka, dno pa je prekrito s prodom ustrezne granulacije. 

Pred mostom, ki vodi do jezovne zgradbe, se proti levi brežini uredi razširitev struge, v 

katero se umesti vodno rastlinje. Ob izlivu v Savo se uredi drstišče za litofilne vrste rib po 

enakih principih kot v prehodu za vodne organizme na desnem bregu Save ob jezovni 

zgradbi HE. Velikost drstišča za litofilne vrste na izlivu znaša 160 m2. 

Oblikovanje drstišč za ribe je predvideno v obliki dveh vzporednih koridorjev v sonaravni 

strugi. Skupna dolžina 4 drstišč v sonaravnem odseku znaša 240 m. Vsa drstišča/prehodi 

so enake dolžine, ki znaša 60 m bruto s prehodnimi gor in dolvodnim deli in 51-57 m 

neto dolžino drstišča. Skupna površina drstišč znaša 2000 m2. 

 

DRSTIŠČE POD JEZOVNO ZGRADBO 

Dolvodno od jezovne zgradbe na desnem bregu se izvede prodišče. Prodišče se izvede na 

dolžini približno 300 m. Površina je razgibana. Prodišče je pomaknjeno od 40 – 60 m v 

strugo Save. Površina prodišča znaša cca 16.600 m2.  

 

 

OBMOČJE NH 2 

V južnem delu se ureja območje  drstišč za litofilne drstnce. Na območju se umesti cca 

3.500 m2 drstišč za litofilne drstnice.  

 

OBMOČJE MO2 

Območje drstišč znaša 17.000 m2 (ob pogoju obratovanja na nazivni koti). 

 

OBMOČJE MO3 

Območje drstišč  znaša 8.500 m2. 

 

UREJANJE IZLIVNH DELOV PRITOKOV  

 

Površini fitofilnih drstišč so približno velike: 

 V zatonu Orehovca ca. 500 m2, 

 V zatonu ob izlivu Grajskega potoka ca. 300 m2. 

 

Ker se v Sotlo ne posega se na območju Sotle ohranjajo vsa drstišča. 

 

V nadaljevanju podajamo obširnejši opis urejanja novih drstišč.  

 

Urejanje izlivnega dela Krke 

 

Zaradi kompleksnosti ihtioloških pogojev za drst in habitat rib na izlivnem odseku Krke 

na eni strani, in zahteve po zagotavljanju načrtovane poplavne varnosti Krške vasi in 

velikih Malenc na drugi strani, se je predvidene ureditve preverilo in optimiralo s 

hidravlično modelno raziskavo, ki se je izvedla s pomočjo fizičnega in numeričnega 
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modela (Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke, Hidroinštitut, februar 

2020). Izhodiščna varianta ureditev na fizičnem hidravličnem modelu predstavlja skup 

projektnih rešitev po IDP, strokovnega mnenja Savaprojekta in Freiwasserja, ter 

posameznih detajlov, ki so bili dogovorjeni s projektantom. Modelna raziskava je 

pokazala, da pri varianti s kaskadami po predlogu Freiwasser in Savaprojekt ni možno 

zagotoviti stabilnosti dna pri velikih pretokih Krke in nizke obratovalne gladine v 

akumulacijskem bazenu brez dodatne utrditve. Kaskadni prehod med Krko in Savo je bil 

zato nadomeščen z drčo z nagibom 1:40, dolžine 52 m, s čimer je tudi skrajšan odsek 

fluktuacije gladine zaradi obratovanja akumulacijskega bazena in povečan obseg drstišč 

glede na prvotno rešitev. Drča bo zagotavljala prehodnost za ribji živelj med normalnim 

obratovanjem HE Mokrice, za primer izjemne denivelacije v akumulaciji pa je na desnem 

bregu dodana še ribja steza, ki bo omogočala prehodnost vodnim organizmom tudi v 

času izgradnje HE Mokrice. Z matematičnim modelom se je izvedlo 41 variant dna 

struge. Variante se med seboj razlikujejo v številu in prostorski umestitvi drstišč. Skladno 

s poročilom in strokovnim mnenjem ZZRS (marec 2020) je bila tekom raziskave kot 

najustreznejša prepoznana varianta 41, ki na odseku od AC mostu do izliva Krke v Savo 

predvideva 5 odsekov (v dolvodni smeri): 

 

 odsek dolžine 434 m od začetka drstišča s stacionažo km 1+571 do profila P35 s 

stacionažo km 2+005, je brez naklona oz. z minimalnim naklonom med kotama 

142,30 m n.m. in 142,29 m n.m, nasutje je obstoječi rečni prod; 

 2. odsek dolžine 200 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+205, ima naklon 

0,6 ‰ med kotama 142,29 m n.m in 142,17 m n.m, nasutje je obstoječi rečni 

prod; 

 3. odsek dolžine 66 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+271, ima naklon 

8 ‰ med kotama 142,17 m n.m in 141,64 m n.m, nasutje je grob rečni prod z 

granulometrično sestavo zrn od 120 mm do 240 mm; 

 4. odsek dolžine 230 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+501, je brez 

naklona oz. z minimalnim naklonom med kotama 141,64 m n.m in 141,63 m n.m, 

nasutje je obstoječi rečni prod; 

 5. odsek dolžine 66 m se nadaljuje do konca drstišča, do profila s stacionažo km 

2+567, ima naklon 8 ‰ med kotama 141,63 m n.m in 141,10 m n.m, nasutje je 

grob rečni prod z granulometrično sestavo zrn od 120 mm do 240 mm. 

 

Izbrana varianta 41 je s stališča zagotavljanja ustreznih razmer za drst rib najugodnejša 

ker: 

- Vsebuje odseke z minimalnim naklonom, blagim naklonom (0,6‰) in večjim 

naklonom (8 ‰), kar naj bi omogočilo vzpostavitev ustreznih hidravličnih razmer 

tako za vrste, ki za drst potrebujejo majhne, srednje in velike hitrosti toka. 

- Odsekov z naklonom je več in so med seboj prostorsko ločeni, kar ponuja več 

možnosti, da ribe v času drsti na celotnem odseku najdejo območja s kombinacijo 

ustreznih pogojev za njihovo drst in razvoj iker. 

- Celoten odsek je neenakomeren tudi v prečni smeri in sicer je oblika prečnih 

profilov v splošnem trikotna s poglobitvijo korita v matici toka. S tem se skuša 

zagotoviti širok nabor globin vode in hitrosti toka tudi v prečni smeri struge. 

 

Urejanje PZVO 
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Drstišča v sonaravnem odseku 

 

Skupna dolžina 6 drstišč/prehodov v sonaravnem odseku znaša 180 m. Vsa 

drstišča/prehodi so enake dolžine, ki znaša 30 m bruto s prehodnimi gor in dolvodnimi 

deli in 24-27 m neto dolžino drstišča.  

 

Najbolj dolvodno umeščeno drstišče/prehod v sonaravnem odseku prehoda za ribe je 

predvideno čim bližje izlivnemu delu in bo v celoti tik nad koto gladine Save pri pretoku Q 

= 175 m3/s, pri bodočem stanju, tj. pri poglobljenem dnu struge Save.  

 

Struge petih drstišč/prehodov so umeščene med osnovne pragove in gorvodno od petih 

tolmunov, šesto - skrajno dolvodno drstišče pa je umeščeno pred izlivom v reko Savo.  

 

V vzdolžni smeri znaša padec drstišč/prehodov povprečno 1,17%. Glede na širino 

osnovnega korita je predvidena razširitev prečnega profila korita drstišča/prehoda za 3,0 

m, za zagotovitev dovolj velike širine tako koridorja za gorvodni prehod za ribe s slabšimi 

plavalnimi sposobnostmi, kot za povečanje območja namenjenega drsti, kjer bodo 

dosežene večje hitrosti toka do okrog 1,1 m/s v drstnem koridorju za litofilne drstnice.  

 

Širina gladine v območju drstišča/prehoda bo večja od 9 m.  

 

Oblikovanje drstišč/prehodov 

Oblikovanje drstišč/prehodov za ribe je predvideno v obliki dveh vzporednih koridorjev v 

sonaravni strugi tako, da je v koridorju »drstišče« ob enem bregu omogočena drst 

litofilnih drstnic, v koridorju »prehod« ob drugem bregu pa je na vseh odsekih 

omogočeno prehajanje rib proti toku navzgor.  

Za to ureditev so značilnosti naslednje:  

- približno na polovici korita je do 10 cm pod površino vode izoblikovan vzdolžni 

podvodni hrbet iz grobega gramoza zrnavosti 10 – 20 cm,  

- na eni strani je med hrbtom in brežino izoblikovano drstišče srednje širine okrog 3,7 

m in povprečne globine okrog 22 cm, s prodnim dnom pretežne granulometrične 

sestave zrn velikosti 2 – 6 (10) cm, s posameznimi kamni do velikosti 20 cm. Dno 

drstišča je praktično ravno, v prečni smeri je rahlo kotanjasto s plitvejšo vodo ob 

obeh straneh. Globina vode znaša med 16 in 30 cm v centralnem delu drstišča na 

dolžini 13 m. V vzdolžni smeri dno drstišča ni vzporedno z gladino, ampak se na 

gorvodnem in dolvodnem koncu v dolžini po 4 m rahlo spušča do globine 50 cm 

zaradi doseganja območja z nekaj počasnejšim tokom. Srednje hitrosti toka po 

koridorju drstišč bodo ca 1 m/s pri osnovnem obratovalnem režimu s pretokom 

Q=0,8 m3/s. Te hitrosti bodo zagotovljene z večjim deležem pretoka v koridorju 

drstišča in manjšim deležem v koridorju prehoda in sicer na dva načina:  

- (1.) na gorvodnem/dolvodnem osnovnem pragu bodo na strani koridorja drstišča 

med skalami povečane širine vrzeli na pragu in  

- (2.) v koridorju za gorvodni prehod slabših plavalk, globine 0,7 m, bodo izvedeni 

prečni pragovi na razdaljah med 2,5 - 3,0 m. Vsak prag bo sestavljen iz dveh 

večjih skal velikosti okrog 70 x 60 x 50 cm, ki bosta tvorili režo prehoda širine in 
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višine 0,5 m. Postavljeni bosta diagonalno tako, da bo tok vode skozi režo 

zasukan proti koridorju drstišča. Od obeh največjih skal levo in desno bo prečni 

profil zapolnjen z manjšimi skalami, katerih velikost bo prilagojena zahtevi, da 

segajo tik do vodne gladine. Proti hrbtu na sredini korita bo teh manjših skal 

več, ob bregu pa ena do dve. Med skalami ni predvidenega pretoka, kar bo 

doseženo z dodatnim utrditvenim zasutjem skal vsakega praga. Ob dnu reže bo 

umeščena še skala višine 20 cm, ki bo v reži zmanjšala globino vode iz 70 na 50 

cm.  

Taka ureditev s ponavljajočimi pragovi iz skal vzdolž koridorja prehoda bo dušila 

odtok vode in omogočila, da se po sosednjem koridorju drstišča ohranja dovolj 

velik pretok in s tem dovolj velika hitrost toka, ki je potrebna za drst. 

 

Obvodna struga po levi strani 

 

Odvodna struga iz MO4 se uredi kot habitat za reofilne vrste rib. Vzdolžni naklon 

zagotavlja večje hitrosti vodnega toka, dno pa je prekrito s prodom ustrezne granulacije. 

Pred mostom, ki vodi do jezovne zgradbe, se proti levi brežini uredi razširitev struge, v 

katero se umesti vodno rastlinje. Ob izlivu v Savo se uredi drstišče za litofilne vrste rib po 

enakih principih kot v prehodu za vodne organizme na desnem bregu Save ob jezovni 

zgradbi HE. 

Na delu odvodne struge iz MO4 se na levem in desnem bregu med brežino kanala in 

bermo zasadi drevesno-grmovni pas skladno z predvidenim sadilnim vzorcem. Rastline v 

sadilnem vzorcu so razporejene organsko, da te čim bolj posnemajo okoliško naravno 

zarast ob vodotokih. V strugi se mestoma sadi trstičje in močvirske rastline. Na 

zunanjem robu odvodne struge se na stiku kanala z kmetijskimi površinami zasadi 

grmovni pas, ki službi kot »buffer« cona. 

 

Skupna dolžina 4 drstišč/prehodov v sonaravnem odseku znaša 240 m. Vsa 

drstišča/prehodi so enake dolžine, ki znaša 60 m bruto s prehodnimi gor in dolvodnimi 

deli in 51-57 m neto dolžino drstišča. Skupna površina drstišč znaša 2000 m2. 

 

V vzdolžni smeri znaša padec drstišč/prehodov povprečno 1,5%. Širina gladine v 

območju drstišča/prehoda bo večja od 12.4 m. 

 

Oblikovanje drstišč/prehodov za ribe je predvideno v obliki dveh vzporednih koridorjev v 

sonaravni strugi tako, da je v koridorju »drstišče« ob enem bregu omogočena drst 

litofilnih drstnic, v koridorju »prehod« ob drugem bregu pa je na vseh odsekih 

omogočeno prehajanje rib proti toku navzgor.  

 

Osnovni robni pogoji, ki vplivajo na zasnovo in obratovanje Obvodne struge pri HE 

Mokrice so: ihtiofavna reke Save na vplivnem območju HE Mokrice, nihanje gladine v 

bazenu, nihanje spodnje vode Save pri poglobljeni spodnji strugi ter pri visokih vodah 

Save, ko je pričakovan velik dotok vode in plavja na območje dolvodnega odseka 

Obvodne struge. Ciljne vrste Obvodne struge, katerih ekološke zahteve narekujejo 

oblikovanje in dimenzioniranje območja, so vrste, ki jih bo izgradnja HE Mokrice 

prizadela, a se bodo njihove populacije ohranile. To so potamodromne in litofilne vrste: 
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klen, mrena, ogrica, pisanka, in podust ter platnica, ki je fito-litofilna in je kvalifikacijska 

vrsta območja Natura 2000 »Spodnja Sava«. Z izvedbo Obvodne struge se vzpostavljajo 

tudi litofilna drstišča, ki bodo omogočala drst litofilnim drstnicam. 

Drstišče pod jezovno zgradbo 

Prodišče se izvede z nasipavanjem gramoznega materiala deloma iz izkopa iz poglobitve 

akumulacijskega bazena, deloma iz poglobitve Save. S tem bo zagotovljena ustrezna 

granulacija materiala, ki bo enaka kot je pri sedanjem dnu. Posebno zavarovanje 

prodišča ni predvideno, ker erozijskih procesov na tako veliki površini ni možno 

preprečiti. Glede na intenziteto erozije bo treba občasno obnavljanje prodišča z 

dodajanjem proda iz zadrževalnikov na pritokih Save in pred jezom NEK. Iz hidroloških 

podlag ki jih predstavljajo dnevi pretoki (obdobje 2004 – 2015) v času drsti platnice, tj. v 

mesecu aprilu in maju, se gibljejo med 222 in 500 m3/s. Povprečna vrednost pretokov v 

tem obdobju znaša 297 m3/s. Na osnovi konzumpcijske krivulje spodnje vode ta pretok 

ustreza nivoju 133,33 m n.m., kar pomeni da je prodišče (drstišče) večino časa drstnega 

obdobja skoraj v celoti potopljeno. Relief samega prodišča se oblikuje tako, da se pri tem 

zagotovijo ugodni hidravlični pogoji kot so globina vode (10 – 45 cm) in hitrost toka (0,7 

– 1,2 m/s) za potrebe drsti platnice.Vzdrževanje drstišča pod jezovno zgradbo se izvaja 

tako, da se gramoz in kamenje odlaga v obliki bočnih nasutij gorvodno ob drstišču, 

oziroma dolvodno od globjih delov rečnega dna. Za vzdrževanje prodišč se predvidi 

premeščanje proda tudi iz prodnih zadrževalnikov na pritokih akumulacije. 

 

Urejanje izlivnih delov pritokov v obliki fitofilnih drstišč  

Pomembno, da se v akumulaciji omogoči razvoj fitofilnih drstišč. Kot dobre lokacije za 

razvoj fitofilnih drstišč so se izkazali sonaravno urejeni izlivni deli pritokov (Zabric s sod., 

2014), v katerih so se oblikovali zatoni z vodno vegetacijo. Poleg tega tako oblikovani 

zatoni močno prispevajo k heterogenosti obrežnega pasu. Izlivne dele pritokov je 

potrebno tudi na območju akumulacije HE Mokrice urediti na sonaraven način. Izlivna 

dela pritokov Orehovec in Grajski potok se oblikujeta v zatona s predvideno zarastjo 

vodne vegetacije, kar zagotavlja razvoj fitofilnih drstišč. V izlivnem delu Krke je 

predvidena ureditev kotanjastih poglobitev z namenom povečanja heterogenosti 

habitata. Območja med krožnimi vodnimi strukturami bodo zaraščena z rastlinami. V reki 

Savi se za izboljšanje pestrosti obrežnih habitatov akumulacije brežine na razširjenih 

delih visokovodnih nasipov oblikuje v zatone, kjer se vzpostavi vodna vegetacija, ki nudi 

substrat za odlaganje iker fitofilnih drstnic. 

 

Drstišča na obnmočju NH2 

Ureditev NH2 je prvenstveno namenjena urejanju območja prodišč, ki so suha na 

severnem delu za namen gnezdenja ptiča malega deževnika Charadrius dubius in bivanje 

prodiščnih hroščev Lionychus quadrillum in Bembidion friebi. V južnem delu se ureja 

območje  drstišč za litofilne drstnce, ki se obravnavajo v presoji kot izravnalni ukrep. 

Ureditev NH2 je oblikovno deljena na vzhodni in zahodni del, pri čemer znaša površina 

suhega zahodnega dela cca 3000 m2, vzhodnega dela 1.700 m2. Omočenost južnega 

zahodnega dela (pri obratovalni koti 141,3 m n.m) znaša 2.200 m2, omočenost 

vzhodnega dela pa 1.300 m2. Skupaj se ureja torej cca 3.500 m2 drstišč za litofilne 

drstnice na celotnem območju. V vodnem območju ureditve NH2 se oblikujeta dva tipa 

prodišč. Pri tipu A se brežina v nadaljevanju suhega prodišča v globino 1,5 m ureja v 
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naklonu 1:2 do 1:3, nato do izteka poglobitve v naklonu 1:15 do 1:20. Pri tipu B se 

brežina od suhega prodišča do izteka poglobitve ureja v naklonu 1:10. 

 

 

Drstišča na območju MO2  

V vodnem delu, kjer so načrtovana drstišča se uredita dva tipa prodišča. Pri tipu A se 

brežina v nadaljevanju suhega prodišča v območju denivelacije (med kotama 141,50 in 

140,20 m n.v.) načrtuje v naklonu 1:10. Nato se do kote 139,00 m n.v. brežina uredi v 

naklonu 1:3 in utrdi s skalometom. Pri tipu B se brežina od suhega prodišča do kote 

141,00 m n.v. ureja v naklonu 1:15. Nato se v širini 3 metrov uredi v naklonu 1:3 ter 

utrdi s skalometom. Od skalometa do končne poglobitve na koti 139,00 m n.v. se uredi 

prodišče v naklonu 1:15. Na ta način se dobi 15 metrski stalno omočeni pas prodišča, ki 

se ga mestoma zasadi z vodno vegetacijo, primerno za drstišča fitofilnih drstnic. Območje 

drstišč znaša 17.000 m2 (ob pogoju obratovanja na nazivni koti 141,20 m n.m.). 

 

Drstišča na območju  MO3 

Na levem bregu se gorvodno od VVR oblikuje večja plitvina s prodišči in trstičjem. Suhi 

del in del omočenega dela prodišča se do kote 141,00 m n.v. uredi v naklonu 1:15. Nato 

se v širini 3 metrov uredi v naklonu 1:3 ter utrdi s skalometom. Od skalometa do končne 

poglobitve na koti 139,00 m n.v. se uredi prodišče v naklonu 1:15. Na ta način se 

vzpostavi 15 metrski stalno omočeni pas prodišča, ki se ga mestoma zasadi z vodno 

vegetacijo, primerno za  drstišča fitofilnih drstnic. Območje drstišč  znaša 8.500 m2. 

 

O uspešnosti vzpostavitve litofilnih in fitofilnih drstišč v akumulacijah in njihovih pritokih 

pričajo tudi že izvedeni monitoringi ZZRS. V nadaljevanju podajamo izseke monitoringov 

v zvezi opažanj drstišč ZZRS v akumulacijah HE na spodnji Savi. 

 

IHTIOLOŠKI PREGLED 

DRSTIŠČ NA OBMOČJU 

AKUMULACIJSKEGA 

BAZENA HE ARTO -

BLANCA IN HE KRŠKO V 

LETU 2014, 

december 2014 

-V letošnjem letu smo na območju akumulacije HE Arto – Blanca 

zabeležili štiri nova fitofilna drstišča, na območju akumulacije HE 

Krško pa tri nova fitofilna drstišča. 

-V treh letih monitoringa drstišč na območju akumulacije HE Arto 

– Blanca smo našli 29 drstišč in potrdili drst šestih vrst rib na 

fitofilnih drstiščih. Te vrste so beloplavuti globoček, rdečeoka, 

ploščič, navadni okun, srebrni koreselj in psevdorazbora. 

-Za drst fitofilnih vrst rib so v blanški akumulaciji 

najpomembnejši trije odseki. Približno 500 metrov dolg pas ob 

desnem bregu akumulacije, ki poteka do izliva Loškega potoka in 

oba bregova akumulacije od izliva potoka Mivka do izliva 

Kolarjevega grabna. 

-Stanje fitofilnih drstišč je na blanški akumulaciji v relativno 

ugodnem stanju. Z majhnim vložkom (naseljevanje vrb) bi lahko 

pogoje še izboljšali. Za ohranitev ugodnega stanja je potrebno 

tudi ohranjanje obrežne vegetacije in preprečiti morebitno 

odstranjevanje rmanca. Podrobnejše usmeritve so podane v 

poročilu »Monitoring rib v akumulaciji HE Krško in njenih pritokih 

v letu 2014« (Zabric, s sod., 2014). 

-Vodnogospodarske ureditve na pritokih akumulacije HE Krško so 

bistveno bolj sonaravno urejene kot na pritokih HE Blanca in HE 

Boštanj. Naravna drstišča v pritokih so večinoma dobro dostopna 
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različnim ciprinidnim vrstam.  

 

IHTIOLOŠKI PREGLED NA 

HE BOŠTANJ IN HE 

BLANCA, december 2009 

- Sulec in platnica sta kvalifikacijski vrsti za Natura 2000 območje 

Mirna. Platnica je prisotna v srednjem in spodnjem toku Mirne, 

kjer je poznanih tudi šest drstišč. 

 

IHTIOLOŠKI PREGLED 

DRSTIŠČ NA OBMOČJU 

AKUMULACIJSKEGA 

BAZENA HE KRŠKO V 

LETU 2015, januar 2016 

-V akumulaciji HE Krško so prisotna le fitofilna drstišča. Večino 

drstišč smo našli na rmancu, dve drstišči med trstičjem, medtem 

ko drstišč na vrbovih koreninah nismo našli. V pritokih je fitofilno 

drstišče v Štagini in skupno šest litofilnih drstišč v Štagini, 

Presladolskem potoku, Brestanici in Dovškem potoku. 

-Drstišča v akumulaciji HE Krško so relativno enakomerno 

razporejena po vsej strugi in niso vezana na (so)naravno 

urejenost brežin. Njihovo trenutno stanje je ugodno. Preseneča le 

odsotnost drstišč na vrbovih koreninah, ki so v zgornji akumulaciji 

zelo pogoste. 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE KRŠKO V LETU 

2016, december 2016 

-V letu 2016 smo v akumulaciji HE Krško pri ihtiološkem pregledu 

našli 11 novih fitofilnih drstišč. Skupaj imamo v akumulaciji in 

pritokih evidentiranih 43 drstišč, od tega je 29 drstišč 

funkcionalnih.  

 

-Fitofilna drstišča so v akumulaciji HE Krško razporejena po vsej 

strugi na različnih vrstah rastlin. Največ drstišč imamo 

evidentiranih na rmancu (16), štiri na vrbah, tri na trstičju in 

drugih travah. Na teh drstiščih se drstijo beloplavuti globoček, 

navadni okun, rdečeoka, klen, zelenika, srebrni koreselj in 

psevdorazbora.  

 

-Litofilna drstišča so na območju akumulacije HE Krško ohranjena 

le v pritokih reke Save. Zaradi odsotnosti litofilnih drstišč na tem 

območju je potrebno posvetiti veliko pozornost ohranjanju in 

dostopnosti do vseh drstišč v pritokih. Sonaravne ureditve 

pritokov in vzpostavljeno prehodnost je potrebno dolgoročno 

ohranjati.  

 

-Najpomembnejša litofilna drstišča so v Brestanici, Štegini, 

Presladolskem potoku in Dovškem potoku. Manjša drstišča 

litofilnih vrst rib se nahajajo tudi v drugih dovolj vodnatih pritokih 

reke Save.  

 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE BOŠTANJ V LETU 

2018, december 2018 

- V letu 2018 smo v dveh terenskih dneh pregledali 22 

potencialno primernih drstišč in na dveh mestih potrdili prisotnost 

iker. Trenutno imamo na območju bazena HE Boštanj 

evidentiranih 32 aktivnih drstišč; od tega smo petindvajset 

fitofilnih drstišč zabeležili na območju akumulacije, ostale pa v 

pritokih reke Save. Med litofilnimi drstišči so zabeležena le 

drstišča potočne postrvi v pritokih.  

 

-Ocenjujemo, da je primernih mest za drst fitofilnih drstnic v 

akumulaciji dovolj. Predvsem zaradi razrasti rmanca fitofilna 

drstišča v akumulaciji zavzemajo relativno veliko površino. 
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IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE KRŠKO V LETU 

2018, december 2018 

- V letu 2018 smo pregledali sedemnajst primernih mest za drst 

fitofilnih vrst rib. Potrdili smo tri že evidentirana drstišča in 

obenem našli sedem novih drstišč. Štiri nova drstišča smo našli 

na makrofitih, dve na trstičju in eno na vrbah.  

 

-Ocenjujemo, da imajo fitofilne drstnice v krški akumulaciji dovolj 

primernih odsekov za drst. Predvsem je v akumulaciji pogost 

rmanec, ki vsaj za nekatere vrste rib predstavlja verjetno najbolj 

primeren substrat za odlaganje iker.  

 

-Litofilna drstišča so ohranjena le v pritokih Save. Zaradi 

odsotnosti litofilnih drstišč na vplivnem območju akumulacije HE 

Krško naj pristojne službe posvetijo veliko pozornost ohranjanju 

in dostopnosti vseh drstišč v pritokih in povezanosti med samimi 

pritoki. Sonaravne ureditve pritokov in vzpostavljeno prehodnost 

je potrebno ohranjati.  

 

-Za izboljšanje možnosti drsti za litofilne drstnice pristojnim 

službam predlagamo renaturacijo oz. revitalizacijo Brestanice, ki 

je največji pritok Save na tem območju. Potrebna je renaturacija 

vsaj na odseku od Dovškega potoka (skupaj z izlivnim delom 

Dovškega potoka) do izliva v Savo. Z namenom izboljšanja stanja 

za ribe kot renaturacijske ukrepe predlagamo ureditev 

prehodnosti, sonaravno ureditev brežin, povečanje pestrosti 

habitata s popestritvijo vodnega toka (izvedba dinamičnih 

hidromorfoloških struktur, kot so tolmuni, brzice, motilci vodnega 

toka, ipd.) in umestitvijo skrivališč za ribe, zasaditev brežin z 

domorodnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ V 

AKUMULACIJI HE KRŠKO 

V LETU 2019, Končno 

poročilo, ZZRS, maj 2020 

- Med vzorčenjem drstišč v Savi in pritokih dne 6. 6. 2019 smo 

popisali 36 mest, ki so bila po našem mnenju primerna za drst rib 

(Preglednica 1). Pri podrobnem pregledu nekaterih od teh mest 

smo ikre našli na 19-ih lokacijah. Vseh primernih mest zaradi 

časovne omejitve nismo podrobno pregledali, vendar vsa 

popisana mesta v nadaljevanju obravnavamo kot potencialna 

drstišča, saj smo na podobnih mestih našli ikre. Po vrsti oz. tipu 

drstišč prevladujejo fitofilna drstišča (30 drstišč), ki se nahajajo 

večinoma v Savi v akumulaciji; eno fitofilno drstišče smo potrdili 

v Štagini. V času vzorčenja smo našli šest litofilnih drstišč, vsa 

najdena litofilna drstišča so bila v pritokih akumulacije 

(Brestanica, Pijavški potok, Presladolski, Štagina). Litofilnih 

drstišč je verjetno še več.  

-Litofilne drstnice se na preiskovanem območju lahko uspešno 

drstijo v pritokih reke Save. V pritokih smo potrdili drstišča na 

sedmih lokacijah; šest drstišč je bilo litofilnih, eno drstišče pa se 

je nahajalo na vodnem mahu. 

 

(Opomba presojevalca: pomembni del litofilnih drstišč za 

akumulacijo so litofilna drstišča njenih priotkov. V primeru 

izgradnje HE Mokrice, kot najpomembnejša drstišča so ravno 

predvidena drstišča v reki Krki in prehodih za vodne organizme 

(oba prehoda), ter na območjih kjer hitrosti v akumulaciji 

omogočajo dovolj velike hitrosti in stalen tok (obratovanje na 

stalni koti) na predvidenih območjih  MO2, MO3 in NH2. ZZRS 
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dopušča tudi možnost glede na opažene hidravlične lastnosti 

kratkega odseka tik pod pregrado HE Arto-Blanca, da obstaja 

verjetnost, da se tam nahaja tudi manjša površina litofilnih 

drstišč.), 

 

MONITORING RIB V 

AKUMULACIJI HE 

BREŽICE IN NJENIH 

PRITOKIH V LETU 2019, 

poročilo o projektni 

nalogi, maj 2020 

-V okviru ihtiološke raziskave akumulacije HE Brežice v letu 2019 

smo potrdili prisotnost 27 vrst rib, od tega je domorodnih 24 vrst, 

tri so tujerodne (psevdorazbora, sončno ostriž in srebrni 

koreselj). Na vplivnem območju hidroelektrarne smo zabeležili še 

štiri vrste (blistavec, kapelj, babica in potočna postrv), ki so 

prisotne le 

v pritokih akumulacije. V primerjavi s situacijo pred izgradnjo 

hidroelektrarn (Podgornik s sod., 2009) se je število vrst povečalo 

iz 22 na 27. v primerjavi z raziskavo izpred desetih let, letos 

nismo zabeležili bolena, jeza, zvezdogleda in upiravca. Vsaka 

metoda vzorčenja ima omejitve, zato z uporabo ene same 

metode in enkratnega vzorčenja ne moremo zaključiti, da vrsta ni 

prisotna. 

(Opomba presojevalca: Zanimivo je dejstvo, da so v PZVO HE 

Brežice našli v času interventnega izlova tudi zvezdogleda. Znano 

je, da je za izlov zvezdogleda potrebna dolga in posebna priprava, 

zato ga je zelo težko izloviti. V primeru interventnega izlova, ko 

so bile ribe ujete, ga je bilo praktično zelo enostavno izloviti, ker 

je bil dejansko prisoten. Primer je zanimiv tudi v primerjavi z 

znano  renaturacijo rečnega rokava na lokaciji HE Ering – 

Frauenstein (Avstrija – nemčija) (glej znanstveni prispevek 

»Erstnachweis des Steingreßlings (Romanogobio uranoscopus 

Agassiz, 1828) im Inn und Verbreitung im deutschsprachigen 

Raum, (Prvi dokaz zvezdogleda (Romanogobio uranoscopus 

Agassiz, 1828) v reki Inn in njegova razširjenost v nemškem 

govornem prostoru), 2019, Gerald Zauner, Michael Jung, 

Clemens Ratschan«. Prisotnost vrste zvezdogled v zajezitvi HE 

Egglfing-Obernberg je ihtiologe presenetila, saj so bili več 

desetletij prepričani, da je vrsta po izgradnji niza akumulacij brez 

ustreznih prehodov za vodne organizme povsem izginila! Odkrili 

so osebke med spuščanjem gladine akumulacije HE Egglfing-

Obernberg. Presenetljivo odkritje je navdihnilo avtorje obvoda, da 

med ostalimi vrstami upoštevajo tudi pogoje za prehod ribe 

zvezdogled. Za primer obvoda na lokaciji Ering-Frauenstein na 

mejnem odseku reke Inn so strokovnjaki prepričani, da bo 

deloval, saj so pri zasnovi upoštevali hidravlične elemente 

pritokov kjer je zvezdogled prisoten v velikem številu. Kot rečeno 

pa je bil najden tudi v akumulaciji, kar kaže na njegovo precej 

veliko vzdržljivost in učinkovito preživetveno strategijo), 

-V letošnjem letu smo v akumulaciji HE Brežice ugotovili osem 

evropsko pomembnih vrst (Direktiva o habitatih): pohra, 

beloplavuti globoček, pezdirk, platnica, mrena, navadna, velika in 

zlata nežica. 

-Za tri vrste (beloplavuti globoček, navadna in velika nežica) je z 

Uredbo določen varstveni režim za varstvo živali in populacij ter 

dvanajst vrst (beloplavuti globoček, črnooka, mrena, pezdirk, 

platnica, podust, pohra, navadna, velika inzlata nežica, ščuka ter 

navadni okun), za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in 

smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov in bi 
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Sava s pritoki v tem delu morala biti varovana kot njihov habitat. 

Varstveni cilji, ki so opredeljeni po tej uredbi vključujejo 

meddrugim ohranjanje raznolikosti habitata zavarovane vrste, 

zlasti pa ohranjanje tistih habitatov,ki so bistveni za 

najpomembnejše življenjske faze zavarovane vrste (npr. mesta 

zarazmnoževanje (drstišča), prezimovanje, selitev in 

prehranjevanje). Vključujejo tudi ohranjanjecelovitosti habitata 

oziroma povezovanja fragmentiranih delov habitata nazaj v 

celoto.  

(Opomba presojevalca: pomembno je poudariti v tem primeru 

pozitivno prispevek izgradnje HE Brežice, saj se je z dvigom 

gladine omogočilo ponovno vzpostavite vodnatosti že presušenih 

zalednih potokov zaradi zgodovinskega poglabljanja reke Save in 

s tem posledično padanja gladine podtalnice. Primerljivi pozitivni 

učinki na podtalnico se pričakujejo tudi v primeru izgradnje HE 

Mokrice). 

-Močnik in Struga sta po izgradnji hidroelektrarne bistveno bolj 

vodnata kot sta bila pred tem. Močnik je sedaj življenjski prostor 

vsaj sedmim vrstam rib, vključno s potočno postrvjo, blistavcem 

in pohro. Ocenjujemo, da bo njegov pomen za ribe še večji, ko se 

bo, bodisi dolvodno zgradila HE Mokrice, bodisi, ko bo na 

njegovem iztoku zgrajen prehod za ribe iz Save v Močnik. 

 

 

 Izguba habitatnih struktur, 

 

Vplivi bodo nastali zaradi dviga vodne gladine, ki bo potopil plitvine, prelive in brežine. 

Poleg tega bo v akumulaciji nastala sprememba mozaične sestave tal, ki bo posledica 

povečane sedimentacije in kopičenja organskih in anorganskih snovi na dnu akumulacije 

zaradi zmanjšane hitrosti in nosilnosti vodnega toka. Z izvedbo obvodne struge, prehoda 

za vodne organizme, urejanje izlivnega dela Krke in pritokov, preusmritev Gabernice v 

MO4 se ohranjajo podobne habitatne strukture na območju plana kot so v stanju pred 

izvedbo. 

 

V okviru Uredbe DPN in DGD [59] je predvidena ohranitev 20 % naravnih brežin Save, 

minimalno potrebni posegi v pritoke, njihova sonaravna ureditev in nadomeščanje 

obrežne vegetacije (npr. 44., 45., 46., 55. členi), kar bo omililo opisane vplive. V okviru 

že omenjenih ureditev izlivnega dela Krke bodo urejena tudi skledasta jezerca in 

sonaravne brežine, v reki Savi pa plitvine, kar bo prispevalo k ponovno vzpostavljeni 

raznolikosti struktur v tem delu Krke in Save. 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

Gradnja vseh objektov jezovne zgradbe je predvidena v eni gradbeni jami. Ker položaj 

jezovne zgradbe zavzame celoten prečni profil rečne struge z delnim pomikom v desni 

breg (strojnica), je potrebno za formiranje gradbene jame predhodno izvesti obtočni 

kanal. Obtočni kanal bo v času gradnje služil tudi za povezanost reke Save za vodne 

organizme tako, da ocenjujemo, da se bo v času gradnje v reki Savi ohranjala 

povezanost habitatov. 
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Ureditev izlivnega dela Krke se predvideva pred izvedbo akumulacijskega bazena.  

Načrtuje se ureditev  izlov in premestitev rib gorvodno nad območje gradnje.  Izvedba 

posega se načrtuje v času izven obdobja drstitve rib, s čimer bodo vplivi fragmentacija 

habitata in postavitve ovir v reko Krko omiljeni. V okviru pričujočega poročila je 

predviden tudi ukrep, ki podrobneje definira faznost gradnje in zagotavljanje prehodnosti 

za vodne organizme tudi v času gradnje. 

 

Podobno, se predvideva urejanje izlivnih del pritokov Save v času izven drstitve. V času 

posegov v pritoke bi prav tako lahko prihajalo do začasne postavitve ovir v habitat 

vodnih organizmov. 44. člen Uredbe [113] predvideva, da se zemeljska dela opravljajo 

tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti. Isti člen 

predvideva tudi, da se pri načrtovanju in izvedbi prehoda za vodne organizme, 

preureditve Krke in drugih pritokov Save ter pripravi programa okoljskega monitoringa 

zagotavlja sodelovanje strokovnjaka za ribe.  

 

Z izvedbo obvodne struge, prehoda za vodne organizme, urejanje izlivnega dela Krke in 

pritokov, preusmritev Gabernice v MO4 in z vzpostavljanjem drstišč se ohranjajo 

podobne habitatne strukture na območju plana kot so v stanju pred izvedbo, ter 

zagotavljajo ohranjaje celovitosti zadevnega območja oz. trajno ohranitev značilnosti na 

območju načrtovanega posega HEMO. 

 

Do sedaj opravljeni monitoringi PZVO na HE Blanca in HE Krško v letih od 2011 do 2017 

potrjujejo delovanje in funkcionalnost prehodov za vodne organizme. V nadaljevanju 

podajamo zaključke monitoringov v zvezi ugotavljanja uspešnosti delovanja PZVO-jev: 

 

Tabela 47: ZAKLJUČKI MONITORINGOV V ZVEZI Z USPEŠNOSTJO DELOVANJA PZVO  

 

Naslov poročila 

ter datum 

Ugotovitve glede prehodnosti 

IHTIOLOŠKI 

PREGLED NA HE 

BOŠTANJ IN HE 

BLANCA V LETU 

2012, december 

2012 

- Za vse potamodromne vrste rib, ki so na obravnavanem odseku Save 

pogoste, smo do sedaj ugotovili, da lahko v celoti prepotujejo ribjo 

stezo. To so: podust, klen, platnica in mrena. V letu 2010 smo 

prehajanje ugotovili tudi za potočno postrv, v letu 2012 pa za sulca. Za 

podust, klena, platnico in mreno smo ugotovili, da ribjo stezo 

uporabljajo v času drstne migracije in tudi izven tega obdobja.  

 

- Poleg platnice in sulca smo še za sedem vrst iz Priloge II 

Direktive o habitatih ugotovili, da lahko v celoti prepotujejo ribjo 

stezo.  

 

- Podust je med potamodromnimi vrstami, ribjo stezo prehajala v 

največjem številu in celotno preučevano obdobje (vse letne čase). V letu 

2012 smo najintenzivnejšo migracijo podusti zabeležili v juniju, 

kar lahko razložimo z drstno migracijo. Intenzivna migracija podusti 

preko celega leta je povezana z iskanjem hrane in skrivališč.  

 

- Hidravlični režim, ki je bil v letu 2010 določen za ribjo stezo, je 

po našem mnenju ustrezen in omogoča prehajanje ciljnim vrstam ribje 

steze.  
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- Ribja steza HE Blanca je v prvih treh letih njenega delovanja v 

celoti opravljala svojo funkcijo.  

 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING 

PREHODA ZA 

VODNE 

ORGANIZME NA 

HE KRŠKO V 

LETU 2015 in 

2016, maj 2016 

- Ribja steza HE Krško vsaj nekaterim vrstam rib omogoča genski 

pretok med Savo pod jezom in akumulacijo nad jezom, vendar je ta 

zaradi večinoma monotone betonske strukture steze osiromašen. Za 

ugotavljanje obiska ribje steze s strani različnih vrst rib, predvsem tistih 

redkih in ogroženih, in s tem možnosti genskega pretoka med odseki nad 

in pod jezom je treba število vzorčenj z elektroribolovom povečati. 

Vzorčenja bi bilo treba razporediti čez celotno leto, intenzivneje v času 

drsti. 

- V letošnjem letu smo uspeli pokazati, da ribja steza HE Krško 

omogoča selitve potamodromnih vrst rib na drst. To so tiste vrste 

rib, ki se na drst selijo v običajno manjše vodotoke porečja v 

katerem sicer živijo. 

IHTIOLOŠKI 

PREGLED NA HE 

ARTO – BLANCA 

V LETU 2015 

MONITORING 

RIBJE STEZE, 

januar 2016 

- Glede na število vrst in število osebkov posameznih vrst rib, 

gorvodno prehajanje bistveno prevladuje (77 %) nad dolvodnim 

(23 %). V letu 2015 smo v vrši ujeli 456 rib, ki so pripadale 17 vrstam. 

Od teh sta bili dve vrsti tujerodni (srebrni koreselj in sončni ostriž). 

Najštevilčnejše je bila zastopana družina krapovcev; predstavnikov 

postrvjih vrst nismo zabeležili. Potrdili smo prisotnost petih vrst iz 

dodatka II Direktive o habitatih in sicer: platnico, bolena, pezdirka, 

navadno nežico in upiravca, ki je bil v prehodu za ribe na zadnje 

registriran leta 2010. 

- Zabeležili smo tri potamodromne vrste: mreno, podust in bolena, 

ki se selijo na srednje razdalje ter klena in platnico, ki se selita na 

krajše razdalje, a v relativno velikem številu. Podust se je 

pojavljala v največjem številu in v vseh vzorcih, sledijo pa klen, 

platnica, mrena in bolen, ki je bil zastopan z enim osebkom. Glede na 

velikostno strukturo ujetih rib v posameznih mesecih sklepamo, da 

je večina gorvodnega prehajanja po prehodu za ribe povezanega z 

drstno migracijo (podust, klen in platnica), spolno zreli osebki pa 

se premikajo gorvodno tudi jeseni (podust in klen). 

- Pri dolvodnem prehajanju smo v vrši ujeli 88 rib, ki so pripadale 

desetim vrstam. Najštevilčnejša je bila pisanka, sledijo klen, podust, 

platnica, zelenika in mrena. Z vzorčenjem ugotavljamo premike rib iz 

smeri akumulacije dolvodno po ribji stezi, ne moremo pa potrditi, da ribe 

uporabljajo ribjo stezo za prehajanje iz zgornje v spodnjo akumulacijo. 

(opomba presojevalca: namen izvedbe monitoringa ni bil ugotavljanje 

prehajanja iz zgornje akumulacije v spodnjo, ampak je ugotavljal samo 

smerni delež migracije. Z monitoringom je bilo potrjeno  uspešno 

migriranje v obe smeri in določen njen delež.  

V »IHTIOLOŠKI PREGLED NA HE ARTO – BLANCA V LETU 2015 

MONITORING PREHODA ZA RIBE, januar 2016« ugotavljajo tudi premike 

iz zgornje akumulacije v PZVO, citiramo: Pri dolvodnem prehajanju 

smo v vrši ujeli 88 rib, ki so pripadale desetim vrstam. 

Najštevilčnejša je bila pisanka, sledijo klen, podust, platnica, 

zelenika in mrena. Z vzorčenjem ugotavljamo premike rib iz smeri 

akumulacije v prehod za ribe. 
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IHTIOLOŠKI 

PREGLED NA HE 

BOŠTANJ IN HE 

BLANCA 

MONITORING 

RIBJE STEZE HE 

BLANCA, 

december 2010 

- Od 40 vrst rib in ene vrste piškurja, ki živijo v Savi na območju 

HE Blanca smo v ribji stezi HE Blanca do sedaj zabeležili 32 vrst rib 

in vrsto piškurja. Vrste, ki jih v ribji stezi nismo ugotovili so v Savi na tem 

območju redke. 

- Največ vrst smo v ribji stezi zabeležili jeseni (sonaravni del ribje steze). 

Število vrst, ki pa je ribjo stezo prepotovalo je bilo največje 

spomladi in jeseni. Vse vrste rib so za prehajanje ribje steze raje izbirale 

dolgi krak tehničnega dela ribje steze. 

- Za vse potamodromne vrste rib, ki so na obravnavanem odseku 

Save pogoste, smo ugotovili, da lahko v celoti prepotujejo ribjo 

stezo. To so: podust, klen, platnica, ogrica, mrena, ploščic in potočna 

postrv. Za podust, klena, platnico in mreno smo ugotovili, da ribjo stezo 

uporabljajo v času drstne migracije in tudi izven tega obdobja. Pri ogrici, 

ploščiču in potočni postrvi drstne migracije nismo mogli potrditi. 

- Poleg platnice smo še za pet vrst iz dodatka II Direktive o 

habitatih ugotovili, da lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: 

beloplavuti globoček, upiravec, zvezdogled, navadna in velika nežica. Za 

beloplavutega globočka, zvezdogleda in veliko nežico smo ugotovili, da 

njihovo številčnejše prehajanje ribje steze časovno sovpada s časom 

njihove drsti zato sklepamo, da gre za drstno migracijo. Beloplavuti 

globoček in zvezdogled sta ribjo stezo prehajala tudi izven obdobja drstne 

migracije. 

- Podust je ribjo stezo prehajala v največjem številu in celotno 

preučevano obdobje (vse letne čase). Ugotovili smo, da podust 

migrira zelo intenzivno tako v času drsti kot tudi izven tega obdobja, ko je 

njeno migriranje verjetno povezano z iskanjem hrane in skrivališč. 

Ocenjujemo, da je v času drsti ribjo stezo prehajalo vsaj 54 podusti na 

dan. Večina podusti, ki so bile v drsti, so bile na izstopu iz ribje steze že 

zdrščene. Ker smo v ribji stezi opazili oplojene ikre torej menimo, 

da se vsaj del podusti zdrsti v ribji stezi.  

- Hidravlični režim, ki je bil v letu 2010 določen za ribjo stezo je po 

našem mnenju ustrezen in omogoča prehajanje ciljnim vrstam 

ribje steze. V jesenskem času povečanje pretoka ni potrebno, ker 

potočne postrvi preko ribje steze migrirajo le posamič. 

-Ribja steza HE Blanca je v letu 2010 delovala dobro in je v celoti 

opravljala svojo funkcijo. 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING 

PREHODA ZA 

VODNE 

ORGANIZME NA 

HE KRŠKO V 

LETIH 2014 IN 

2015, maj 2015 

-Za vse potamodromne vrste rib, ki živijo na obravnavanem 

odseku Save, smo v prvem letu izvajanja monitoringa ugotovili, da 

lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: podust, klen, platnica 

in mrena. Za nobeno potamodromno vrsto, razen morda za mreno, nismo 

ugotovili drstne migracije, prehajanje teh vrst preko ribje steze pa je sicer 

prisotno skoraj celo leto.  

-Med potamodromnimi vrstami rib je ribjo stezo prepotovalo 

največ klenov, sledijo mrena in platnica, na zadnjem mestu pa je 

podust. Dokaj številčne so bile tudi ogrice. Absolutno gledano smo v vršo 

ujeli največ pisank in zelenik, ki pa lahko vršo priplavajo tudi iz gorvodne 

smeri in zato ne moremo trditi, da gre za prehajanje teh vrst po ribji stezi 

navzgor (opomba presojevalca: ZZRS sam izraža možnost, da poteka tudi 

migracija iz gorvodne akumulacije v dolvodno). Med vrstami iz Priloge 

II Direktive o habitatih sta po ribji stezi potovali prej omenjena 

platnica in beloplavuti globoček, z elektroribolovom pa smo v ribji stezi 

zabeležili še blistavca, pezdirka, pohro, navadno in veliko nežico ter 
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zvezdogleda, ki pa smo ga potrdili le na vhodni drči pri prvem vzorčenju 

ribje steze. 

-Tekom enoletnega monitoringa smo ugotovili gorvodno migracijo 

za dvanajst vrst rib. Najmasovnejšo migracijo rib smo zabeležili poleti, 

ko smo v vzorcih identificirali tudi največ vrst. Nekaj manj rib je po ribji 

stezi potovalo spomladi in jeseni, najmanj pa pozimi. Primerjava z 

rezultati vzorčenj v blanški ribji stezi pokaže, da je v prvem letu njenega 

delovanja po krški ribji stezi potovalo pol manj rib. 

IHTIOLOŠKI 

PREGLED NA HE 

ARTO – BLANCA 

V LETU 2015 

MONITORING 

PREHODA ZA 

RIBE, januar 

2016 

- Glede na število vrst in število osebkov posameznih vrst rib, gorvodno 

prehajanjem bistveno prevladuje (77 %) nad dolvodnim (23 %). V letu 

2015 smo v vrši ujeli 456 rib, ki so pripadale 17 vrstam. Od teh sta bili 

dve vrsti tujerodni (srebrni koreselj in sončni ostriž). Najštevilčnejše je 

bila zastopana družina krapovcev; predstavnikov postrvjih vrst nismo 

zabeležili. Potrdili smo prisotnost petih vrst iz dodatka II Direktive 

o habitatih in sicer: platnico, bolena, pezdirka, navadno nežico in 

upiravca, ki je bil v prehodu za ribe na zadnje registriran leta 2010. 

-V vrši smo pri njihovem gorvodnem prehajanju ujeli 296 rib, ki so 

pripadali 16 vrstam. Mesečna primerjava vzorcev med letoma 2012 

in 2015 kaže, da je število vrst podobno in sicer je bilo največ vrst 

zabeleženih od pomladi do konca poletja. 

- Zabeležili smo tri potamodromne vrste: mreno, podust in bolena, 

ki se selijo na srednje razdalje ter klena in platnico, ki se selita na 

krajše razdalje, a v relativno velikem številu. Podust se je pojavljala v 

največjem številu in v vseh vzorcih, sledijo pa klen, platnica, 

mrena in bolen, ki je bil zastopan z enim osebkom. Glede na velikostno 

strukturo ujetih rib v posameznih mesecih sklepamo, da je večina 

gorvodnega prehajanja po prehodu za ribe povezanega z drstno migracijo 

(podust, klen in platnica), spolno zreli osebki pa se premikajo gorvodno 

tudi jeseni (podust in klen). 

- Pri dolvodnem prehajanju smo v vrši ujeli 88 rib, ki so pripadale 

desetim vrstam. Najštevilčnejša je bila pisanka, sledijo klen, 

podust, platnica, zelenika in mrena. Z vzorčenjem ugotavljamo premike 

rib iz smeri akumulacije v prehod za ribe. 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING 

PREHODA ZA 

VODNE 

ORGANIZME NA 

HE KRŠKO V 

LETIH 2016 IN 

2017, maj 2017 

-Vsa tri leta trajanja monitoringa so se v prehodu pojavljale 

potamodromne vrste: klen, mrena, platnica in podust ter ogrica, pisanka 

pohra, ploščič, potočna postrv, srebrni koreselj in velika nežica. 

-Za vse potamodromne vrste rib, ki živijo na obravnavanem 

odseku Save, smo v vseh teh letih trajanja monitoringa ugotovili, 

da lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: podust, klen, 

platnica in mrena. V zadnjem letu spremljanja smo s pogostejšim 

vzorčenjem z vršo zaznali drstno migracijo podusti, ki se pojavlja v 

valovih (Opomba presojevalca: ZZRS prvič omeni, da podust prihaja v 

valovih (enako velja tudi za platnice), kar je bistvenega pomena, ter da je 

frekvenco vzorčenje zgostil. Želimo poudariti tukaj predvsem dejstvo, v 

kolikor se vzorčenja redkeje izvajajo, je tudi večja verjetnost, da se 

vzorčenj zgodi v času med« dvema valovoma« in tako monitoring 

navidezno pokaže tudi nerealno stanje), ter drstno migracijo klena in 

mrene. Občutno manj kot v preteklih letih smo v zadnjem letu monitoringa 

zabeležili platnic. 

- Med vrstami iz Priloge II Direktive o habitatih sta v tretjem letu 

monitoringa po prehodu za ribe potovala platnica in sulec, z 

elektroribolovom pa smo v ribji stezi zabeležili še pohro in veliko nežico.  
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MONITORING 

PREHODA ZA 

VODNE 

ORGANIZME , 

IHTIOLOŠKI 

PREGLED NA HE 

BREŽICE V LETU 

2019, ZZRS 

- Ihtiološki monitoring, izveden v prehodu za vodne organizme pri HE 

Brežice v letu 2019, je pokazal, da so v drugem letu delovanja 

hidroelektrarne prehod poselile številne vrste rib, značilne za odsek 

Save med Krškim in državno mejo s Hrvaško. Z vzorčenjem z 

elektroribolovom in vršo je bilo skupaj najdenih 27 vrst rib, kar je za 

tretjino več kot v letih 2017 in 2018, ko je bilo z vzorčenjem ZZRS z 

elektroribolovom zabeleženih 18 vrst. V letu 2019 so v slovenskem 

delu Save prvič zabeležili tudi črnooko. 

- V vseh izvedenih vzorčenjih (6) so zabeležili naslednje vrste rib: 

androaga, babico, beli amur, b. globoček, blistavec, bolen, čep, 

črnooka, jez, kapelj, k. globoček, klena, krap, mrena, n. nežica, n. 

globoček, n. kroselj, okun, n. ostriž, ogrica, pezdirk, pisanec, pisanka, 

platnica, ploščič, podust, pohra, p. postrv, psevdorazbora, rdečerepka, 

smuč, som, s. ostriž, s. koreselj, ščuka, upiravec, velika nežica, 

zelenika, z. nežica, zvezdogled. 

- V prehodu pri HE Brežice v nasprotju s prehodom HE Arto-Blanca 

nismo zabeležili salmonidnih vrst lipana, sulca in šarenke ter 

donavskega potočnega piškurja in pisanca, ki pa niso bili zabeleženi 

niti v okviru raziskave Save pri Brežicah leta 2009, 

- V okviru intervencijskih izlovovo v PZVO v letih 2018 in 2019 pa so 

dodatno zabeležili še 9 domorodnih vrst rib. V letu 2019 so ribe 

vzorčili tudi z vršo, ki so jo postavili v gorvodni, tehnični del PZVO. 

Menijo, da so na ta način zajeli vrste, ki so prepotovale večji del 

prehoda in da je verjetnost, da so tu ujete ribe priplavale tudi v 

akumulacijo, zelo velika ter da so s tem potrdili ustreznost PZVO za 

prehajanje potamodromnih vrst. Pri vzorčenjih z vršo v tehničnem 

delu PZVO so zabeležili 15 domorodnih vrst rib, med drugim tudi 

platnico. 

- Prehod za vodne organizme je bil pri obeh vzorčenjih z 

elektroribolovom, tako v spomladanskem kot jesenskem času, 

poseljen po celotni dolžini. Ribe so bile prisotne v vseh značilnih 

odsekih sonaravnega dela prehoda (pragovi s tolmuni, drstišče, 

prehod ob drstišču), vključno s tehničnim, vtočnim odsekom. 

 

 

 

 Hidro-morfološke spremembe habitatov, ki vključujejo spremembe vodnega 

režima, naravne dinamike vodotoka, preoblikovanja brežin in struge vodnih teles. 

 

Nivo vode v Savi se bo zvišal, hitrost toka se bo zmanjšala, rečni ekosistem bo dobil bolj 

značaj počasi tekoče reke. Tako pričakujemo   spremembe rečnega habitata predvsem 

reofilnih vrst rib (upiravec (Zingel streber), pohra (Barbus meridionalis), zvezdogled 

(Gobio uranoscopus) in kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii)) v manjši meri pa 

ostalih vrst (beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus), platnica (Rutilus virgo), bolen 

(Aspius aspius), velika nežica (Cobitis elongata), pezdirk (Rhodeus amarus), zlata nežica 

(Sabanejewia aurata)). Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv hidroloških 

sprememb na Krki skrajšan do sotočja. V primeru, če ne bi nadvišanja bi segal vpliv 

akumulacije do jezu v Krški vasi. 
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Iz DGD [59] izhaja, da bo v izlivnem odseku Krke zagotovljen rečni pretočni režim tako, 

da bo z dvigom dna struge Krke nad koto zajezitve HE Mokrice 141.5 m n.m. preprečeno 

spreminjanje gladine vode akumulacijskega bazena zaradi vsakodnevnih denivelacij HE. 

S tem se bo po projektantski oceni v največji možni meri ohranjal rečni ekosistem ter 

hidromorfološke značilnosti odseka v tem delu  Krke. 

 

Poleg tega Uredba DPN (55. člen [113]) predvideva, da se na mestih v akumulaciji, kjer 

ni nevarnosti odplavitve, sidrajo odmrla drevesa, s čimer se vpliva na morfologijo struge 

(tolmuni, prodišča, meandri) in hidravlične lastnosti ter na kopičenje anorganskih in 

organskih delcev. Poleg tega se predvideva na brežinah akumulacije zasaditev in 

vzdrževanje avtohtone obrežne vegetacije ter na erozijsko manj obremenjenih mestih 

sonaravne ureditve brežin (protierozijski pas trstičevja, vrbovi, potaknjenci, vrbovi 

popleti, plotovi, kašte, fašine ipd.). Vzpostavi se hidromorfološke strukture (akumulacije 

plavnega lesa, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, 

zapadlo drevje). Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to hidravlično 

izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi reda velikosti od 2 do 10 metrov, z različnimi globinami 

vode (sipine, tolmuni). Slednje bo vplivalo k ublažitvi hidro-morfoloških sprememb 

habitatov. 

 

 Onesnaževanje, ki s stališča rib in obloustk v času gradnje vključuje predvsem 

odpadke in odpadne vode ter emisije (gradbenih, vzdrževanih) strojev. 

 

V času gradnje je možno kaljenje vode in negativni vpliv suspendiranih snovi na 

populacije ribjih vrst, saj te snovi povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 

zmanjšajo odpornost na okužbe ter zaradi slabše vidljivosti lahko pomenijo ovirano 

prehranjevanje rib. Poleg tega obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriv, 

biorazgradljivih olj, in drugih snovi v vodo.  

 

Uredba [113] v 62. členu predvideva, da se zagotovi taka organizacija gradbišča, da se 

prepreči 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. Kot izhaja iz poglavij Odpadki in Vode pa bo vpliv zaradi onesnaževanja 

nebistven. 

 

V času obratovanja 

 

 Sprememba vrstne sestave in populacij 

 

HE Mokrice predvsem pomeni spremembo režima iz  rečnega v počasi tekočo reko (voda 

v bazenu ne bo stala temveč bo vedno prisoten pretok, za zagotavljanje naravnega 

odtoka na mejnem delu). To predstavlja spremembe v globini, hitrosti, pretoka, 

temperature, vsebnosti kisika, motnosti, nosilnosti in odlaganja sedimentov, 

suspendiranih snovi in kemijske sestave ter rečnega bentosa, ki predstavlja prehranski 

vir za reofilne vrste. Rečne vrste se bodo morale  prilagoditi na nove razmere.  
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Posledično se bodo reofilne oz. vrste hitro tekočih voda (pohra (Barbus meridionalis), 

zvezdogled (Gobio uranoscopus), upiravec (Zingel streber) in kesslerjev globoček 

(Romanogobio kesslerii), klen (Squalius cephalus), podusti (Chondrostoma nasus nasus), 

mrene (Barbus barbus), pisanke (Alburnoides bipunctatus) in navadni globočki (Gobio 

obtusirostris), platnica (Rutilus virgo)) v AK bazenu umikale limnofilnim vrstam. 

Pričakujemo lahko, da se bodo povečale populacije ribjih vrst stoječih in počasi tekočih 

voda – limnofilnih vrst oziroma vrst, tolerantnih na spremembe vodnega režima 

(populacije ogrice (Vimba vimba), rdečeoke (Abramis bjoerkna), beloplavutega globočka  

(Gobio albipinnatus), činklje (Misgurnis fossilis), pezdirka (Rhodeus amarus); potencialno 

pa tudi linja (Tinca tinca), ščuke (Esocidae), soma (Siluris glanis) in smuča (Sander 

lucioperca)). Obstaja tudi nevarnost nezaželene razširitve tujerodnih vrst, kar bi 

predstavljalo še dodatno grožnjo za zmanjšanje števila vrst. 

 

Uredba DPN (55. člen [113]) določa, da se dolvodno od hidroelektrarne Mokrice zagotovi 

približek naravne dinamike pretoka. Režim spuščanja vode iz akumulacije mora dopuščati 

nihanje pretokov, vendar hitrost dviga gladine spodnje vode ne sme biti tako velika, da bi 

se pojavilo povečano izpiranje materiala ter posledično poglabljanje vodotoka in 

odplakovanje vodnih organizmov. Z ukrepom se kontrolirano regulirajo hitrosti dviga 

spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne 

organizme. Ukrep se izvaja na zadnji pregradi v verigi hidroelektrarn in v primeru 

izgradnje hidroelektrarn na hrvaški strani ni več potreben. 

 

Na reki Krki bodo izvedeni ukrepi za ublažitev hidroloških sprememb, kot je opisano 

zgoraj, v fazi obratovanja. 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

S stališča fragmentacije habitata in postavitve ovir bodo ribe in obloustke prizadete ob 

izgradnji jezovne zgradbe, ureditvi izlivnega dela reke Krke in ostalih pritokov Save.  

 

Uredba [113] predvideva ureditev prehoda za vodne organizme (16. člen), ki bi ob 

primerni ureditvi predstavljala funkcionalen prehod za vodne organizme in s tem bistveno 

zmanjšala negativne vplive fragmentacije oz. postavitve ovir v vodotoke.  

 

Uredba [113] v 46. členu predvideva, da se pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z 

naravovarstvenega in ribogojnega vidika, njihovi izlivi v bazen ali strugo Save uredijo 

tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije hidroelektrarne v pritoke in nasprotno. 

Predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in 

dolvodnega prehajanja vodnih organizmov. 

 

Predvideni ukrepi (obvodna struga, prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi, 

preusmeritev gabernice v MO4, ureditev izlivnega dela Krke, pritokov Save) bodo tako 

omilili negativne vplive fragmentacije in postavitve ovir v habitat rib in obloustko.  

 

Za zmanjševanje vpliva fragmentacije se predlaga ukrep povezave mrtvice na MO4 z 

Gabernico, ureditev obvodne struge, prehoda za vodne organizme ob jezovni zgradbi, 

ureditev izlivnega dela reke Krke in pritokov reke Save.  
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V času obratovanja bo predvsem zaradi akumulacijskega bazena, energetskih nasipov, 

drenažnih kanalov in visokovodnih nasipov spremenjen poplavni režim. Obseg sprememb 

je podrobneje opisan v poglavju Površinske vode in pod-poglavju Habitatni tipi. S stališča 

rib bo vpliv nastal predvsem zaradi spremenjenega pritoka terestične zaloge hrane v 

vodno telo.  

 

 Motnje, ki vključujejo motnje zaradi povečane prisotnosti ljudi kot posledica 

rekreacijskih in drugih dejavnosti, posegi v habitate zaradi vzdrževalnih del, 

pritisk plenilcev in/ali invazivnih vrst, nihanje vodne gladine. 

Z ureditvijo vodnih površin se je pojavil interes po vzpostavitvi  kajakaške steze na Krki 

(gre za ločen poseg, HESS in INFRA nista nosilca posega). V sklopu priprave PVO za 

območje HE Mokrice je bila pripravljena strokovna podlaga: »Preveritev in presoja 

možnosti izvedbe ureditve kajakaške steze v strugi Krke na odseku športno 

rekreacijskega območja Grič, Savaprojekt, november 2014«. 

 

Vezano  na ohranjanje hidrološke in morfološke značilnosti obravnavanega rečnega 

odseka  iz vidika ekosistemskih funkcij se le te s predvideno umestitvijo kajakaške steze  

ne spreminjajo: 

 

 Kajakaška steza ne spreminja pretočnega režima; 

 Kajakaška steza ne predstavlja ovire ali nevarnosti za vodne organizme; 

 Aktivnost kajakaštva ne povzroča fizikalnih, kemijskih ali bioloških emisij tako iz 

vidika vodnega kot obvodnega ekosistema; 

 Samo stezo predstavljajo konstrukcijski elementi, ki simulirajo naravo: vodarski 

vzdolžni objekti za usmerjanje toka voda in točkovni objekti za ustvarjanje 

dinamike toka. Kot taki ne predstavljajo tujka v ekosistemu; 

 Izvedba kajakaške steze se mora prilagoditi naravovarstvenim zahtevam, 

okoljskim ekosistemskim pogojem vodnega habitata in obvodnega živelja z 

ustrezno opredelitvijo časovnice izvedbe in izbiro ustrezne mehanizacije ter 

materialov; 

 Obvodne ureditve kajakaške steze se prilagodijo okoljskim in prostorskim 

pogojem (prostor, dostop, naravovarstveni pogoji) 

 nima vplivov na obvodne organizme ali habitate 

 Obrežna vegetacija ostaja nespremenjena (skladno s tem se omeji obseg 

sekundarnih ureditev: dostop do kajakaške steze, prostor za gledalce, prostor za 

čolne).  

 Potrebne strukture dna (pestrost oblike, pretoka, globine), ki omogočajo drstenje, 

optimalen razvoj iker in mladic, se na območju kajakaške steze preoblikujejo, na 

preostalem delu struge se ohrani zatečeno stanje. 

 

Dela je potrebno časovno uskladiti z življenjskimi ritmi kvalifikacijskih vrst in habitatov. 

Posegi se izvajajo v času, ko ne potekajo selitvene poti na drstišča ali se odvija drst. 

  

Kljub temu da določen obseg vodnih športov (kajakaška steza) na reki Krki že obstaja, se 

je potrebno zavedati, da so predvidene ureditve izlivnega dela reke Krke namenjene 
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omilitvi vplivov na biotsko raznovrstnost in da lahko vsaka druga motnja predstavlja 

dodatno tveganje.  

 

Zaradi dinamike vodotoka lahko pričakujemo tudi (re)sedimentacijo v strugi, tako kot je 

izražena in se pojavlja že v obstoječih razmerah. Posledično ocenjujemo, da bo potrebno 

na vzpostavljena drstišča in druge objekte izlivnem delu Krke pa tudi drugod vzdrževati, 

kar pomeni obdobne posege v strugo. DGD [59] in Uredba [113] opredeljujeta čas 

izvajanja del z vidika ohranjanja narave v fazi gradnje in ne tudi v fazi obratovanja oz. 

vzdrževalnih del, kar se korigira v okviru omilitvenih ukrepov v PVO. 

 

DGD [59] in Uredba [113] že vsebujeta ukrepe za preprečevanje tujerodnih invazivnih 

rastlinskih vrst. Negativen vpliv v času obratovanja bi lahko predstavljale tudi tujerodne 

živalske vrste in plenilci, še posebej zaradi spremenjenih hidroloških razmer, na katere 

avtohtona favna ne bo prilagojena.  

 

Vpliv dnevne denivelacije gladine vode bo omiljen z ukrepi preoblikovanja in nadvišanja 

izlivnega dela. Po izgradnji HE Mokrice bo gladina Save npr. pri sotočju s Krko višja za 

cca. 1,3 m in bo lahko dvakrat na dan nihala v približno enakem razponu (odvisno od 

hidrologije) v skladu z dnevnim delovanjem verige.  

 

Denivelacija se bo v Savi odražala predvsem v obrežnem pasu, v Krki pa v izlivnem delu. 

Fitofilne drstnice bodo ikre odlagale na rastlinje v plitvinah, ki bo v času visoke 

produkcije na HE zaradi povečanega pretoka na jezovni zgradbi izven vode. Lahko bo 

prihajalo do uničenja zaroda in s tem do manjšega reprodukcijskega uspeha rib. Nihanje 

vodne gladine pa bo vplivalo tudi na dostopnost do skrivališč in prehranskih habitatov v 

plitvinah in obrežni vegetaciji v času, ko slednji ne bo v stiku z vodo. Kot omiltven ukrep,  

ki bo omili posledice nihanja se uvaja spremenjen način obratovanja HE Brežice v času 

poteka drsti. Zaradi naravovarstvenih ureditev znotraj akumulacijskega bazena, ki 

zajemajo tudi izvedbo drstišč (prodišče v NH2, mirna območja MO2 in MO3), bo treba za 

zagotovitev učinkovitega delovanja drstišč obratovalne razmere HE Brežice oz. verige HE 

uravnati tako (omilitveni ukrep), da bo nihanje gladin v pretočni akumulaciji HE Mokrice 

v času drsti, od 1. marca do 30. junija, minimalno, s fiksno gladino na koti 141,20 m 

n.m. 

 

Dodatno so predvideni tudi ukrepi povezani z nihanjem gladine na drst fitofilnih vrst rib. 

Ukrepi so, da se v akumulaciji predvidijo plitvine s trstišči, zalivi, tolmuni, brežine z 

različnimi nakloni. Vsi našteti ukrepi predstavljajo zadostno pestrost vodnih habitatov, na 

katerih bo voda stalno prisotna navkljub denivelaciji, a hkrati bo voda toliko plitva, da bo 

omogočala razrast makrofitov.  Predvsem plitvine s trstišči na desnem bregu akumulacije 

nudijo obširno območje primerno za odlaganje iker. Trstika (Phragmites australis) je 

prilagojena, da se razrašča v območjih nihajoče vode. Trstika lahko raste v vodi, ki niha 

tudi do 1,5 m, medtem ko je predvidena denivelacija v višini največ 1,3 m. Na ta način 

bo več metrski pas rastlin v plitvini vedno potopljen, kar bo predstavljalo zadostno 

površino za odlaganje iker glede na obstoječe stanje. Makrofitov iz rodu rmancev 

(Myriophyllum), kot je npr. klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum), se ne bo 

odstranjevalo iz akumulacije.  
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Iz Študije toplotna obremenitev Save [32] izhaja, da bodo nihanja rečne temperature 

zaradi izgradnje akumulacijskega bazena nebistvena. Ugotovitve iz študije so podrobneje 

opisane v podpoglavju »Kumulativni vplivi«. Iz te študije izhaja, da je stratifikacija rečne 

temperature pričakovana, kar pomeni, da bi v primeru temperaturnih razlik vode 

gorvodno in dolvodno pod jezovno zgradbo lahko prihajalo do negativnih vplivov, hkrati 

pa so meritve [60] pokazale tudi učinke ohlajevanja rečne vode zaradi bazenov HE v 

določenih obdobjih v poletju 2019. 

   

 Onesnaževanje  

 

Kot posledica večjega zadrževalnega časa vode (tok na območju akumulacij se upočasni) 

je ob enaki količini hranil možno pričakovati večjo evtrofikacijo vode v akumulacijskem 

bazenu. Do onesnaženja bi lahko prihajalo tudi ob izvedbi vzdrževalnih del (vendar samo 

tistih, ki bi zahtevali posege v vodotok, vendar bi bili le te lokalne narave). 

 

Uredba [113] v 54. členu predvideva ukrepe za varstvo voda in preprečevanje 

onesnaženja vodnih teles. Prav tako ao v fazi PVO predvideni dodatni ukrepi, s katerimi 

se zagotavlja ohranjanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja voda. 

 

V nadaljevanju podajamo vrednotenje skupnega vpliva glede na posamezne vrste na 

celotnem območju predvidenih ureditev. 
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Tabela 48: PREGLED VPLIVOV NA RIBE IN OBLOUSTKE 

Vrsta Latinsko ime Lokacija, kjer je bila vrsta evidentirana 

R
d

e
č
i 
s
e
z
n

a
m

 

U
r
e
d

b
a
 

F
F
H

 

 Ocena 

vplivov 

Gra      gdnja 

Ocena 

vplivov 

obratov

anje 

Potočna postrv Salmo t. m. fario  

SAVA, KRKA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

DVORSKI POTOK, PRILIPSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, 

DRŠČAK, DOLINSKI POTOK, DRNOVEC 

E / / 3  4  

Platnica Rutilus virgo  
SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

GRABEN 
E 2 II 2 2 

Klenič Leuciscus leuciscus  SAVA, KRKA, E 2 / 3 4 

Jez Leuciscus idus  SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA E 2 / 3 4 

Blistavec Telestes souffia  
SAVA, KRKA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, GRABEN, 

DOLINSKI POTOK 
E x,2 II 3 4 

Bolen Aspius aspius  SAVA, KRKA, SOTLA, E 2 II 3 4  

Linj Tinca tinca  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, PRILIPSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, 

DOLINSKI POTOK, MRTVICA COLA, MRTVICA COLA, RIBNIK 

ČATEŠKE TOPLICE, MRTVICA TOPLA STRUGA, RIBNIK PRILIPE, 

RIBNIK PRILIPE 2 

E / / 3 4 

Podust Chondrostoma nasus  
SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN 

ŽABJEK, GRABEN 
E 2 / 3 4 

Zvezdogled 
Romanogobio 

uranoscopus  
SAVA, KRKA, V 2 II 2 2 

Beloplavuti globoček Romanogobio vladykovi  SAVA, KRKA, SOTLA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK V x,2 II 3 4 

Kesslerjev globoček Romanogobio kesslerii  SAVA, KRKA, SOTLA, DRŠČAK, DOLINSKI POTOK, DRNOVEC V x,2 / 3 4 

Mrena Barbus barbus  SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA E 2 V 3 4 

Pohra Barbus balcanicus  
SAVA, KRKA, SOTLA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

DVORSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, DOLINSKI POTOK 
/ 2 

II,

V 
3 4 

Pisanka Alburnoides bipunctatus  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

PRILIPSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, DRŠČAK, DOLINSKI 

POTOK, DRNOVEC 

Ox / / 3 4  

Zelenika Alburnus alburnus SAVA, KRKA, SOTLA, Ox / / 3 4  

Črnooka Ballerus sapa  
SAVA, KRKA, SOTLA, MRTVICA COLA, RIBNIK ČATEŠKE TOPLICE, 

MRTVICA TOPLA STRUGAf 
R 2 / 3 4  
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Ogrica Vimba vimba  
SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

GRABEN 
E / / 3 4 

Pezdirk Rhodeus amarus  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN 

ŽABJEK, PRILIPSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, DOLINSKI 

POTOK, MRTVICA COLA, RIBNIK ČATEŠKE TOPLICE, MRTVICA 

TOPLA STRUGA, RIBNIK PRILIPE, RIBNIK PRILIPE 2 

E 2 II 3 4 

Činklja Misgurnus fossilis  SAVA E 2 II 4 4 

Velika nežica Cobitis elongata  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

DVORSKI POTOK,  PRILIPSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, 

DRŠČAK, DOLINSKI POTOK, MRTVICA COLA, RIBNIK ČATEŠKE 

TOPLICE, RIBNIK PRILIPE, RIBNIK PRILIPE 2 

V x,2 / 3 4 

Zlata nežica Sabanejewia aurata 
SAVA, KRKA, SOTLA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, DVORSKI 

POTOK, GRAJSKI POTOK, GRABEN, DRŠČAK, DOLINSKI POTOK 
E x,2 II 3 4 

Som Silurus glanis  SAVA, KRKA, SOTLA, E 2 II 3 4 

Som Silurus glanis  

SAVA, KRKA, SOTLA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, GRABEN, 

MRTVICA COLA, RIBNIK ČATEŠKE TOPLICE, MRTVICA TOPLA 

STRUGA 

V / / 3 4 

Ščuka Esox lucius  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

PRILIPSKI POTOK, VIRJE, RIBJEK IN ŠICA, GRABEN, MRTVICA 

COLA, RIBNIK ČATEŠKE TOPLICE, RIBNIK PRILIPE 

V 2 / 3 4 

Smuč Sander lucioperca  

SAVA, KRKA, SOTLA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, PRILIPSKI 

POTOK, GRABEN, MRTVICA COLA, RIBNIK PRILIPE, RIBNIK PRILIPE 

2 

E / / 3 4  

Upiravec Zingel streber  SAVA, KRKA, SOTLA, E 2 II 3 4 

Menek Lota lota  
SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

VIRJE, RIBJEK IN ŠICA, GRABEN 
E 2 / 3 4  

Čep Zingel zingel SAVA, KRKA, SOTLA E 2 V 3 4 

Babica Barbatula barbatula  

SAVA, KRKA, SOTLA, NEGOTA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN 

ŽABJEK, DVORSKI POTOK, GRAJSKI POTOK, VIRJE, RIBJEK IN 

ŠICA, GRABEN, DOLINSKI POTOK, MRTVICA COLA 

Ox / / 3 4 

Navadni okun Gymnocephalus cernua  KRKA Ox 2 / 3 4  

Kapelj Cottus gobio  KRKA, DVORSKI POTOK, DOLINSKI POTOK V 2 II 3 4 

Donavski potočni 

piškur 
Eudontomyzon vladykovi 

KRKA, SOTLA, NEGOTA, MOČNIK, BUČLEN, GABRNICA IN ŽABJEK, 

VIRJE, RIBJEK IN ŠICA, GRABEN, DOLINSKI POTOK, DRNOVEC, 

MRTVICA COLA, RIBNIK ČATEŠKE TOPLICE 

E x,2 II 4 4 
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Sulec Hucho hucho KRKA E 2 
II,

V 
3 4 

Šarenka Oncorhynchus mykiss KRKA / / / 3 4  

Rjavi ameriški somič Ameiurus nebulosus NEGOTA / / / 3 4  

Beli amur Ctenopharyngodon idella SAVA, KRKA / / / 3 4 

Androga Blicca bjoerkna SAVA / / / 3 4  

Klenič Leuciscus leuciscus  KRKA E / / 3 4 

Krap Cyprinus carpio SAVA, KRKA, SOTLA E / / 3 4 

Navadni globoček Gobio obtusirostris SAVA, KRKA, SOTLA / / / 3 4  

Navadni koreselj Carassius carassius SREDNJI DEL REKE KRKE, ZGORNJI DEL SOTLE / / / 5 5 

Pisanec Phoxinus phoxinus SAVA / / / 3 4 

Ploščič Abramis brama SAVA / / / 3 4 

Psevdorasbora Pseudorasbora parva KRKA, SAVA, SOTLA / / / 3 4  

Rdečeoka Rutilus rutilus KRKA, SAVA, SOTLA / / / 3 4  

Rdečeperka Scardinius 

erythrophthalmus 
SAVA, SOTLA / / / 3 4 

Srebrni koreselj Carassius gibelio KRKA, SAVA / / / 3 4  

Kečiga Acipenser ruthenus SAVA / / / 3 4  

Navadna nežica Cobitis taenia SAVA, KRKA V 2 II 3 4 

Navadni ostriž Perca fluviatilis KRKA, SAVA, SOTLA / / / 3 4  

Sončni ostriž Lepomis gibbosus SAVA / / / 3 4 

 

Opomba:  

A / 5: ni vpliva 

B+ / 4+ :  vpliv je zanemarljiv 

B / 4 : vpliv je nebistven, 

C / 3 : vpliv je nebistven zaradi izvedbe dodatnih omilitvenih ali izravnalnih ukrepov  

D / 2: vpliv je bistven (z ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti) 

E / 1 : vpliv je uničujoč 
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Tabela 49: VPLIVI IN UKREPI ZA POSAMEZNO VRSTO 

 

Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

PETROMYZONTIDAE   

Potočni piškur Eudontomyzon vladykovi 
Oliva&Zanan 1959 

E Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  NKSP -
4, NSS2,    OSN11, 
OMO1-1, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 
 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditev prehodnih pritokov, ureditve 
v Krki, ureditev obvodne struge. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda.  

SALMONIDAE   

Potočna postrv Salmo t. m. fario  E Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  NKSP -
4, NSS2,    OSN11, 
OMO1-1, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditev prehodnih pritokov, ureditve 
v Krki, ureditev obvodne struge. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda. 

Sulec Hucho hucho  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
dvig temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, ,  NKSP -4, 
NSS2,  OSN11, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

šarenka Oncorhynchus mykiss - prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16,  NKSP -4, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

CYPRINIDAE   

Beli amur Ctenopharyngodon idella - Izboljšanje 
življenjskih pogojev 

OSN-14 Izdela se načrt upravljanja s 
tujerodnimi in invazivnimi vrstami. 

Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

kemijskega in ekološkega stanja voda. 

Androga Blicca bjoerkna  prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plašenje 

ISN8,    ISN12,   IZU2, 
ISN13, ISN14, ISN15, 
IZU6, IZU7, ISN16,  
NKSP -4, NSS2,  OSN11, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Beloplavuti globoček Romanogobio vladykovi  V Povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   IZU2, 
ISN13, ISN14, ISN15, 
IZU6, IZU7, ISN16, 
INH1-2, , IMO2&3-1,  ,  
NKSP -1-4,  NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Blistavec Telestes souffia  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, izguba habitata 
onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditev prehodnih pritokov, ureditve 
v Krki, ureditev obvodne struge. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda. 

Bolen Aspius aspius  E Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2, OSN11, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Črnooka Ballerus sapa  R Izguba habitata, 
uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
ISN13, ISN14, ISN15, 
IZU6, IZU7, ISN16, 
INH1-2, IMO2&3-1,  
NKSP -4, NSS2    
OSN11, OMO1-1, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

Jez Leuciscus idus  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, UN1, ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, ISN16, IMO2&3-
1, NKSP -4, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Kesslerjev globoček Romanogobio kesslerii  V Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Klen Squalius cephalus E Upad populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, izguba drstišča, 
onesnaževanje, 

plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 

ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Klenič Leuciscus leuciscus  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Krap Cyprinus carpio - Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug,  
ureditev obvodne struge. Ukrepi za 
ohranjanje ali izboljšanje kemijskega 
in ekološkega stanja voda. 

Linj Tinca tinca  E Uničenje 
prehranjevališč, 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Mrena Barbus barbus  E Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
izguba drstišča, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Navadni globoček Gobio obtusirostris - Upad populacije, 
uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 

poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1,   NKSP -4, 

NSS2,  OSN11, OMO1-1, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 

obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Navadni koreselj Carassius carassius - Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, , 
IMO2&3-1, NSS2, 
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug 

Ogrica Vimba vimba  E Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
izguba drstišča, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
dvig temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2,  OSN11, OMO1-1, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Pezdirk Rhodeus amarus  E Povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, , 
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2, , OSN11, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
,ureditve v Krki, ureditev obvodne 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

OUPV44 struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

Pisanec Phoxinus phoxinus - Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
dvig temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2, IMO2&3-
1, NKSP -4, NSS2    
OSN11, OMO1-1, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Pisanka Alburnoides bipunctatus  O1 Upad populacije, 
uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug,  
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Platnica Rutilus virgo  E Izguba habitata, 
izguba drstišča, 
uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2, OUN68, OUN69    
OSN11, OMO1-1, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Ploščič Abramis brama - Izguba drstišča, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Podust Chondrostoma nasus  E Upad populacije, 
izguba habitata, 
izguba drstišča, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2, IMO2&3-
1, NKSP -4, NSS2    
OSN11, OMO1-1, 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

temperature, 
plenjenje, plašenje 

OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Pohra Barbus balcanicus  - Uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
drenažni jarek, ureditev prehodnih 
pritokov, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Psevdorasbora Pseudorasbora parva - Izboljšanje 
življenjskih pogojev 

OSN-14 Izdela se načrt upravljanja s 
tujerodnimi in invazivnimi vrstami. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda. 

Rdečeoka Rutilus rutilus - Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Rdečeperka Scardinius erythrophthalmus - Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, 
,IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki 

Srebrni koreselj Carassius gibelio - Izboljšanje 
življenjskih pogojev 

OSN-14 Izdela se načrt upravljanja s 
tujerodnimi in invazivnimi vrstami. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda. 

Zelenika Alburnus alburnus - Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 

ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Zvezdogled Romanogobio uranoscopus  V Upad populacije, 
izguba habitata, 
onesnaževanje, dvig 

ISN8,  ISN12,  IZU2, 
ISN13, ISN14, ISN15, 
IZU6, IZU7, ISN16, 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

temperature, 
plenjenje, plašenje 

INH1-2, IMO2&3-1,  
OUN63    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

sonaravna ureditev brežin in strug,  
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

COBITIDAE   

Činklja 
 

Misgurnus fossilis  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, 
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Navadna nežica Cobitis taenia E Izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2,    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Velika nežica Cobitis elongata  E Izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  
IMO2&3-1,  NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Zlata nežica Sabanejewia balcanica  E Izguba habitata, 
uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8, ISN9,   ISN12,   
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2, , 
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2    OSN11, OMO1-
1, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

SILURIDAE   

Som Silurus glanis  V Povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, 
NKSP -4, NSS2,   

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
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vplivov 
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plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

ESOCIDAE   

Ščuka Esox lucius  V Povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NKSP -4, 
NSS2,  OSN11, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki.  Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

BALLITORIDAE   

Babica Barbatula barbatula  O1 Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditev prehodnih pritokov, ureditve 
v Krki, MO4, ureditev obvodne struge. 
Ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje 
kemijskega in ekološkega stanja voda. 

PERCIDAE   

Navadni okun Gymnocephalus cernua  O1 Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Navadni ostriž Perca fluviatilis - Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje, 
denivelacija 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2, OUN7, 
OUN742, OSN11, 
OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

Smuč Sander lucioperca  E Povečanje populacije, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1,  NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

OUPV27, OUPV44 ureditve v Krki 

Upiravec Zingel streber  E Upad populacije, 
uničenje 
prehranjevališč, 
izguba habitata, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacija 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8, ISN9,   ISN12,  
IZU2, ISN13, ISN14, 
ISN15, IZU6, IZU7, 
ISN16, INH1-2,  NKSP -
4, NSS2    OSN11, 
OMO1-1, OUPV8, 
OUPV15, OUPV27, 
OUPV44 

Drstišče, prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

ICTALURIDAE   

Rjavi ameriški somič Ameiurus nebulosus - Izboljšanje 

življenjskih pogojev 

OSN-14 Izdela se načrt upravljanja s 

tujerodnimi in invazivnimi vrstami 

COTTIDAE   

Kapelj Cottus gobio  V Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacije 
temperature, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16, 
,IMO2&3-1, NSS2,  
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditev prehodnih pritokov, 
ureditve v Krki, ureditev obvodne 
struge. Ukrepi za ohranjanje ali 
izboljšanje kemijskega in ekološkega 
stanja voda. 

CENTRARCHIDAE   

Sončni ostriž Lepomis gibbosus - Izboljšanje 
življenjskih pogojev 

OSN-14 Izdela se načrt upravljanja s 
tujerodnimi in invazivnimi vrstami 

ACIPENSARIDAE   

Kečiga Acipenser ruthenus R Prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
plenjenje, plašenje 

ISN8,  ISN12,   ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1, NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
ureditve v Krki. Ukrepi za ohranjanje 
ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

LOTIDAE   

Menek Lota lota  E Uničenje 
prehranjevališč, 
prekinitev selitvenih 
poti, onesnaževanje, 
stratifikacijja 
temperature, 

ISN8,  ISN12,  ISN13, 
ISN14, ISN15, ISN16,  
IMO2&3-1,  NSS2,   
OSN11, OUPV8, OUPV15, 
OUPV27, OUPV44 

Prehod za vodne organizme, 
preprečevanje onesnaženja vode, 
prostorsko in časovno omejeni posegi, 
sonaravna ureditev brežin in strug, 
MO4, ureditve v Krki, ureditev 
obvodne struge. Ukrepi za ohranjanje 
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Vrsta Latinsko ime1 
Rdeči 
sez. 

Vpliv na vrsto 
Ukrepi iz 6. Zvezka 
PVO* za blažitev  
vplivov 

Ukrepi /ključne besede 

plenjenje, plašenje ali izboljšanje kemijskega in 
ekološkega stanja voda. 

*Oznake ukrepov: 

ISN- splošni ukrepi za naravo 

INH- dodatni  ukrepi za ureditev NH 

IMO1- dodatni ukrepi za ureditev MO1 

IMO2&3- dodatni ukrepi za ureditev MO2 in MO3 

IMO4- dodatni ukrepi za ureditev MO4 

IMO6- dodatni ukrepi za ureditev MO6 

IPS- urejanje pritokov reke Save na območju akumulacije 

Nxxx- ostali dodatni ukrepi, ki izhajajo iz Dodatka za naravo 

OSN-splošni dodatni ukrepi za naravo  

OUPV- ukrepi za blaženje vplivov na ekološko stanje voda 
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V skladu z zgornjo tabelo bo plan v času gradnje imel vpliv na vse vrste rib, ki so 

prisotne v Savi, Krki in pritokih Save, kjer so predvideni posegi. V času obratovanja bo 

DPN HE Mokrice najbolj prizadel vrste blistavec (Telestes souffia), zvezdogled 

(Romanogobio uranoscopus), upiravec (Zingel streber), čep (Zingel zingel) in sulec 

(Hucho hucho), saj so to vrste tekočih voda v neugodnem, zadovoljivem ali nepoznanem 

stanju populacije. Pomembni vplivi bodo v času obratovanja prisotni tudi za vrste 

beloplavuti globoček (Romanogobio vladykovi), platnica (Rutilus virgo), kesslerjev 

globoček (Romanogobio kesslerii), pohra (Barbus balcanicus), navadna nežica 

(Cobitis taenia), velika nežica (Cobitis elongata), zlata nežica (Sabanejewia balcanica) 

babica (Barbatula barbatula), kapelj (Cottus gobio) in donavski potočni piškur 

(Eudontomyzon vladykovi). To so vrste tekočih voda, ki so v ugodnem stanju populacije 

in imajo tudi drugod na območju Slovenije (glede na karto razširjenosti BIOSWEB, 2014, 

prikazano v poglavju 4.4.1) ustrezne habitate. 

 

Pri presoji vplivov izgradnje in obratovanja HE Mokrice na ribe zlasti pa na 

varstveni cilj za platnico (povezljivost med Krko in Sotlo) smo upoštevali 

ugodnejše življenjske pogoje mokriške akumulacije. Neposredna uporaba 

rezultatov monitoringov gorvodnih akumulacijskih bazenov (HE Boštanj, HE 

Blanca, HE Krško) ni primerna in ne omogoča celovite ocene vplivov projekta HE 

Mokrice na ribe in tudi platnico. 

 

Glede na rezultate študije: »Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev 

omrežja Natura 2000 izbranih kvalifikacijskih vrst z območja predvidene izgradnje 

akumulacije HE Mokrice – zaključno poročilo, ZZRS, december 2011« je razvidno, da je 

ocena naseljenosti platnice na srednji Savi 1 osebek/hektar; na odseku Krško – Brežice 3 

osebki/hektar in na območju med Brežicami in Jesenicami 51 osebkov/hektar. Izhodiščno 

stanje naseljenosti platnice in ugodne razmere zaradi pritoka Krke jasno kažejo, da 

ocena vpliva projekta HE Mokrice na platnico in doseganje varstvenega cilja ne more biti 

podana zgolj na podlagi rezultatov monitoringov na območjih, kjer je bila tudi v 

preteklosti naseljenost platnice zelo nizka. 

 

Pri svojem zadnjem mnenju (maj 2019) se je ZRSVN skliceval izključno na poročila 

monitoringov za HE Krško (izseke iz 7 poročil monitoringov od tega 5 za HE Krško in 2 za 

HE Boštanj). Med poročili monitoringov je navedel tudi dva: 

 Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE Krško v letih 2016 in 

2017, končno poročilo, ZZRS maj, 2017; 

 Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE Krško v letih 2014 in 

2015, končno poročilo, ZZRS maj, 2015; 

 

katera sta bila v Dodatku tudi že navedena in vključena pri izvedbi presoje. 

HE Boštanj, kot tudi HE Krško se po svoji zasnovi ne moreta primerjati z načrtovano HE 

Mokrice, saj imata obe veliko manj ureditev za naravo in vodno okolje. V spodnji tabeli 

prikazujemo primerjavo med HE Krško, HE Boštanj in predvideno HE Mokrice. 
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Tabela 50: PRIMERJAVA UKREPOV ZA RIBE NA GORVODNIH HE IN HE MOKRICE 

Ureditev HE Boštanj HE Krško HE Mokrice 

Prehod za vodne 

organizme - PZVO 

 Brez 

prehoda 

 Tehnični del 

PZVO, brez 

sonaravnega 

dela 

 Sonaravni prehod s krajšim 

tehničnim delom  

Dodatna obvodna 

struga oz. prehod 

 Brez 

dodatne 

obvodne 

struge 

 Brez dodatne 

obvodne 

struge 

 Z dodatno obvodno strugo po 

desnem bregu s stalnim 

odvzemom vode iz Save 

Pomembnejši 

pritoki ki ohranjajo 

populacijo rib 

 Nima 

pomembne

jših 

pritokov 

 Nima 

pomembnejši

h pritokov 

 Pomembnejša pritoka sta 

Sotla pod elektrarno in Krka, 

ki se izliva v korenu 

akumulacije. 

Urejanje drstišč  Brez 

urejanja 

drstišč 

 Na izlivnih 

delih pritokov 

Štegine, 

Presladolskeg

a potoka, 

Petelinski 

graben  

 Ohranitev drstišč v Sotli in 

izlivnem delu Krke,  

 preboj jezu v krški vasi ribam 

omogoča dostop do drstišč 

gorvodno po reki Krki,  

 urejanje drstišča pod HE 

Mokrice,  

 drstišča v PZVO,  

 drstišča v obvodni strugi 

(litofilna in fitofilna), 

 urejanje prodišča/drstišča na 

območju NH2,  

in na območju M02 in MO3,   

 fitofilna in litofilna drstišča se 

urejajo v izlivnem delu Krke,  

 urejanje zatonov na 

razširjenjih delih 

visokovodnih nasipov in 

nekaterih izlivnih delov 

pritokov Save (fitofilna 

drstišča). 

Urejanje brežin  Skalometne 

obloke 

vzdolž 

akumulacij

e 

 Skalometne 

obloge vzdolž 

akumulacije 

 20 % dolžine brežin 

akumulacije Save se ohranja 

kot naravna, razgibana 

brežina, 

 brežine visokovodnih 

energetskih nasipov na vodni 

strani se razširijo 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, 

 ozelenitev zgornjega dela 

utrjenih brežin z avtohtonim 

rastjem (na vodni strani 

nasipov – zasaditev grmovnic 
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in plezalk na območju 

kamnitih oblog, setev trave 

in semena drevnine, 

 urejanje MO2 in MO3 – 

obrečni gozdovi s plitvinami 

na desnem in levem bregu.  

Urejanje pritokov  Klasične 

ureditve, ki 

večinoma 

ne 

omogočajo 

prehoda 

 Sonaravno 

urejanje 

pritokov z 

možnostjo 

prehajanja 

 Sonaravno urejanje z 

ekoremidiacijo in možnostjo 

prehajanja, 

 talni pragovi niso večji od 10 

cm, pritoki Save se urejajo le 

v nujnem obsegu (razen 

Krke). 

Sorazmerni ukrepi 

za blažitev vplivov 

na stanje voda 

 Niso 

posebej 

predpisani 

 Niso posebej 

predpisani 

 Zamuljevanje dna vodnega 

telesa se preprečuje z rednim 

strojnim čiščenjem (HE 

Boštanj in HE Krško nimata 

deponij sedimentov!), 

 dolvodno od hidroelektrarne 

Mokrice se zagotovi približek 

naravne dinamike pretoka, 

 Kontinuirano se zagotavlja 

premeščanje rinjenih plavin 

ob nastopu visokih voda 

zaradi nizkega talnega pragu, 

 na mestih v akumulaciji, kjer 

ni nevarnosti odplavitve, se 

sidrajo odmrla drevesa, s 

čimer se vpliva na 

morfologijo struge, 

 na notranjih brežinah 

akumulacije se mestoma 

oblikujejo manjši zalivi reda 

velikosti od 2 do 10 metrov, 

 predvideni so dodatni ukrepi 

v primeru nastopa 

evtrofikacije. (aeracije, 

dodajanje flokulantov, 

povečanje pretokov).  

 

Kot  že navedeno zgoraj v tabeli, je na HE Krško vzpostavljen samo tehnični prehod za 

vodne organizme zaradi utesnjenosti HE v prostor brez sonaravnega dela, zato se po 

zasnovi in funkcionalnosti ne more primerjati s prehodom kot je le ta na HE Blanca – Arto 

in HE Brežice, katera imata tudi daljši sonaravni del in zelo kratek tehnični del. Na HE 

Mokrice je predviden PZVO, ki bo podoben blanškemu in brežiškemu, zato moramo že v 

izhodišču oceno in zaključke presoje temeljiti na monitoringih slednjih dveh.  

 

 

RAKI 

 

Na območju PVO se pojavljata dve naravovarstveno pomembni vrsti, in sicer navadni 

koščak (Austropotamobius torrentium), ki je bil najden v izlivnem delu potoka Veliki 
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Drnovec v mrtvico Prilipe in rak jelševec (Astacus astacus), ki se pojavlja v vodotokih: 

Krka, Sotla, Dolinski potok, Graben, Bučlen, Žabjek in Gabrnica. V izlivnem delu potoka 

Veliki Drnovec se predvideva izgradnja prodnega zadrževalnika (prodna pregrada) in 

stabilizacija struge v dolžini 80 m, prav tako so predvideni fizični posegi v Krko in druge 

pritoke reke Save, kjer so predvidene ureditve izlivnih delov in regulacije, kar bo 

negativno vplivalo na populacije rakov. 

 

V času gradnje bo prisoten negativen vpliv zaradi: 

 

− Izgube območja habitatov in habitatnih struktur  

 

Ob utrditvi vodotoka in stabilizaciji brežin bo prišlo do uničenja habitatov rakov. Še 

posebej je pomembno edino potrjeno najdišče navadnega koščaka (Austropotamobius 

torrentium) na območju plana – izlivni del Velikega Drnovca. Zaradi fizičnih posegov 

(ureditev prodnega zadrževalnika, gozdna cesta, stabilizacija obstoječe struge) bo to 

najdišče uničeno. Prav tako bo prišlo do uničenja ali poslabšanja habitata za jelševca 

(Astacus astacus) zaradi fizičnih posegov v Krko (ureditve, regulacije) in druge pritoke 

Save na območju PVO.  

 

− Onesnaževanje 

 

Pri fizičnih posegih v vodotoke lahko pride do kaljenja vode in onesnaženja z odpadki in 

odpadnimi vodami ter emisijami (gradbenih, vzdrževanih) strojev, kar bo negativno 

vplivalo na populacije rakov. 

 

V času obratovanja 

 

− Motnje 

 

Določeni objekti bodo med obratovanjem zahtevali vzdrževalna dela (npr. vzdrževanje 

prodnega zadrževalnika, ureditve izlivnega dela Krke, itd). Ob tem bi bili lahko prizadeti 

habitati rakov. Vplivi in ukrepi za zmanjšanje teh vplivov so enaki kot v času obratovanja 

zaradi izgube območja habitatov in habitatnih struktur. 

 

 

MEHKUŽCI 

 

Območja, pomembna za ohranjanje biotske pestrosti mehkužcev so reka Sava skupaj z 

mrtvico Prilipe, okljuk za zmanjšanje erozivnosti ob desnem bregu Save jugovzhodno od 

Čateža, habitatni tip »Ostanki srednjeevropskih hrastovo-jesenovo-brestovih logov« 

(Physis koda 44.22), izliv reke Krke ter travniki na obrežju Save v Spodnji Ribnici pri 

Obrežju. 

 

V času gradnje bo prisoten negativen vpliv zaradi: 

 

 Izgube območja habitatov 
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Ob izgradnji akumulacijskega bazena, ureditvah na Prilipski mrtvici, izlivnem delu Krke in 

obrežju Save pod jezovno zgradbo bodo uničeni habitati mehkužcev. Še posebej 

pomembno je edino potrjeno najdišče ozkega vrtenca (Vertigo angustior) na območju 

plana, ki je nekošeni travnik na obrežju Save v Spodnji Ribnici pri Obrežju. Zaradi 

izvajanja poglobitev in gradnje jezovne zgradbe bi to najdišče lahko bilo uničeno. 

Negativen vpliv bo prisoten tudi na izlivu reke Krke in v mrtvici Prilipe.  

 

Uredba [113] (47. člen) predvideva preselitev osebkov navadnega škržka iz izlivnega 

dela Krke pred začetkom izvajanja posegov v Krko gorvodno od meje državnega 

prostorskega načrta. Predlagana ukrepa v OP sta bila tudi, da se:  

 Osebke ozkega vrtenca (Vertigo angustior)  iz nekošenega travnika na obrežju 

Save v Spodnji Ribnici pri Obrežju naj se preseli na ustrezne travnike ob 

novonastalih brežinah Save; 

 Preveri možnosti vzpostavitve obvodne struge po desnem bregu Save za (ribe in) 

potočnega škržka (Unio crassus), ki pa se je v postopku celovite presoje vplivov 

na okolje in priprave Okoljskega poročila za HE Mokrice opustila zaradi tehnične 

neizvedljivosti in neustreznih prostorskih danosti. 

Omenjeni ukrepi bodo omilili negativne vplive, vendar jih je pri pripravi projektne 

dokumentacije potrebno upoštevati.  

 

V času obratovanja 

 

 Motnje 

 

Določeni objekti bodo med obratovanjem zahtevali vzdrževalna dela (ureditve MO, NH, 

ureditve izlivnega dela Krke, brežine, itd). Ob tem bi bili lahko prizadeti habitati 

mehkužcev. Vplivi in ukrepi za zmanjšanje teh vplivov so enaki kot v času obratovanja 

zaradi izgube območja habitatov. 

 

Kot navajajo J.F. Craig, D. E. McAllister et all [36] je lahko vir negativnih vplivov na 

obravnavano skupino tudi sedimentacija in kopičenje težkih kovin (npr. živo srebro). 

Akumulacijski bazen bo predstavljal past za sedimente, saj bosta rečna hitrost in 

nosilnost za sedimente v bazenu zmanjšani. Vir sedimentov bo tudi erozija brežin. 

Sedimentacija lahko poslabša habitat tako v bazenu kot pod jezom.  

 

Uredba [113] (55. člen) predvideva preprečevanje zamuljevanje dna vodnega telesa z 

rednim strojnim čiščenjem. Slednje bo  omililo vplive na mehkužce. 

 

 

HROŠČI 

 

Na območju PVO se nahajajo naslednja naravovarstveno pomembna območja za hrošče: 

nekdanje mrtvice reke Save pod Ločami in Mihalovcem zaradi prisotnosti saproksilnih 

vrst hroščev, vezanih na mehkolesno obrežno loko (Liocola lugubris, Potosia aeruginosa, 

Megopis scabricornis, Lamia textor, Lucanus cervus in Cucujus cinnaberinus) in prodišča 

ob Savi in Krki, zaradi pojavljanja specialističnih oz. stenotopnih vrst hroščev (Lionychus 

quadrillum in Bembidion friebi). 
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V času gradnje bo prisoten negativen vpliv zaradi 

 

 Izgube območja habitatov 

 

Ob gradnji akumulacije bo zaradi fizičnih posegov in preplavitve območja prišlo do 

uničenja habitatov hroščev. Na območju med Čatežem in Dobrovo so lahko ob fizičnih 

posegih in preplavitvi uničeni habitati puščavnika (Osmoderma eremita), ki predstavljajo 

stare vrbove sestoje. Preplavitev prodišč Save in Krke bi povzročila izgubo habitata za 

vrsti Lionychus quadrillum in Bembidion friebi. Predvideni fizični posegi v mrtvico Prilipe 

bi prizadeli izvirni del mrtvice, ki so pomemben habitat za krešiče vrst Demetrias 

monostigma, Oodes gracilis in Odacantha melanura. 

 

Uredba [113] (45.člen) predvideva nadomestni habitat NH 2 (prodišče), ki bo 

zagotavljalo ugodne razmere za vrsti Lionychus quadrillum in Bembidion friebi. Omenjeni 

ukrepi bodo omilili negativne vplive. Pri izvedbi del v času gradnje jih je potrebno skrbno 

izvesti in vzpostaviti.   

 

 Izgube habitatnih struktur  

 

Pri gradnji bo prišlo do odstranitve večjih gozdnih površin in mejic, v katerih se nahajajo 

stara drevesa vrbe, jelše, topoli, hrasti in lipe, ki so pomemben habitat za saproksilne 

vrste hroščev. Saproksili so vrste nevretenčarjev, ki so v določenih fazah svojega 

razvojnega cikla vezane na mrtev ali odmirajoč les, odmirajoče ali odmrlo drevje (stoječe 

ali ležeče), na lesne glive ali na prisotnost drugih saproksilov (SPEIGHT 1989). Ti 

organizmi večinoma živijo v lesu in se z njim in tudi drugimi organizmi v lesu 

prehranjujejo. Za ohranjanje teh vrst hroščev se priporoča ohranjanje čim večjega deleža 

suhih in odmirajočih dreves in značilnosti obrežne zarasti: sklenjene linije ob starih 

strugah, z deležem vrbovja in jelš (Uredba [113], 44. - 46. člen). 

 

Uredba (46. člen) predvideva, da se pred odstranitvijo starejših dreves v obrežni 

vegetaciji izvedejo natančne inventarizacije. Vsaj nekaj dreves, ki jih poseljujejo 

saproksilne vrste hroščev, naj se presadijo na ustrezne lokacije (MO2 in MO3), predvsem 

vrbe. Omenjeni ukrep je nujen za ohranjanje vrst hroščev, vezanih na ta drevesa. 

Preselijo naj se tudi padla odmrla ali že posekana drevesa večjih dimenzij. Zagotovi se 

sodelovanje strokovnjaka, ki bo opravil inventarizacijo, določil drevesa za presaditev 

(število in lokacije) in predlagal ustrezna mesta za prestavitev dreves. 

 

 Onesnaževanje 

 

V primeru izvajanja gradbenih del v nočnem času lahko pride do negativnih vplivov na 

hrošče zaradi svetlobnega onesnaževanja. Uredba v 62. členu predvideva, da se med 

gradnjo gradbišča ponoči ne osvetljujejo, razen v posebnih primerih, ko se uporabijo 

izključno svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Svetila 

za varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s samodejnim vklopom in izklopom. 

 

V času obratovanja  



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  186 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 

 Onesnaževanje 

 

58. člen Uredbe [113] predvideva prilagojeno osvetljevanje objektov med obratovanjem, 

kar bo omejilo vplive na hrošče. S tem PVO so predvideni še dodatni ukrepi glede 

uporabe svetil v ustreznem spektru svetlobe. 

 

 

KAČJI PASTIRJI 

 

Kot območji, pomembni za ohranjanje biodiverzitete kačjih pastirjev, sta bili opredeljeni 

reka Sava in območje Prilipe. Na Savi se pojavljajo kačji potočnik (Ophiogomphus cecili), 

popotni porečnik (Gomphus vulgatissimus), bledi peščenec (Onychogomphus forcipatus) 

in še 7 drugih vrst kačjih pastirjev. Mrtvice v Prilipah so pomemben habitat za zbiranje 

odraslih kačjih pastirjev, medtem ko so manj primerne za razmnoževanje, zaradi 

velikega števila rib in preraščanja gladine s tujerodno invazivno vodno solato. 

 

V času gradnje pričakujemo negativne vplive zaradi 

 

 Izgube območja habitatov 

 

Ob gradnji akumulacije in jezovne zgradbe bo prišlo do uničenja vodnih (plasti 

sedimentov) in kopenskih habitatov (obvodno rastje) kačjih pastirjev. Hkrati pričakujemo 

da bodo ob gradnji številni juvenilni osebki kačjih pastirjev uničeni zaradi izkopavanja 

rečnih sedimentov.  

 

Z ureditvijo novih brežin, drenažnih jarkov, MO in izravnalnih ukrepov se bo deloma 

nadomestilo tudi habitate kačjih pastirjev. 

 

 Izgube habitatnih struktur  

 

Zaradi odstranitve obrežne vegetacije bo začasno prišlo do izgube pomembnih habitatnih 

struktur, ki jih kačji pastirji uporabljajo pri izletanju iz leva. Podobno kot pri habitatih bo 

tudi z vidika izgube habitatnih struktur obnovitev obrežne vegetacije (npr. 44., 45., 46., 

55. Členi Uredbe [113]) predstavljala omilitev vplivov na to skupino. 

 

 Onesnaževanja 

 

Pri fizičnih posegih v vodotoke lahko pride do kaljenja vode in odpadnimi vodami ter 

emisijami (gradbenih, vzdrževanih) strojev, kar bo negativno vplivalo na ličinke kačjih 

pastirjev. 

 

Uredba [113] v 62. členu predvideva, da se zagotovi taka organizacija gradbišča, da se 

prepreči vsakršno onesnaževanje vode. Slednje bo omililo vplive na kačje pastirje s 

stališča onesnaževanja. 

 

V času obratovanja 
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 Sprememba vrstne sestave in populacij 

 

V času obratovanja se bo v akumulacijskem bazenu nalagal organski mulj, ki bo povzročil 

fizikalne in kemične spremembe v vodotoku. Spremenjene razmere ne bodo ustrezale 

ličinkam popotnega porečnika (Gomphus vulgatissimus), ki so zelo občutljive na 

onesnaženje (evtrofikacija), kar pomeni, da bo ta vrsta kačjega pastirja z območja Save 

najverjetneje izginila. Njegove habitate bo v primeru ustrezne izvedbe možno vzpostaviti 

v okviru MO4 in MO5.  

 

METULJI 

 

Na območju PVO sta dve območji pomembni za ogrožene in druge redke ali lokalno 

razširjene vrste dnevnih metuljev subpanonske JV Slovenije, in sicer Čateške Toplice-

Prilipe in Loče-Mihalovec, kjer se razprostira mozaik nižinskih travnikov (od kserofilnih in 

mezofilnih do evtrofnih). 

 

V času gradnje pričakujemo negativne vplive zaradi 

 

 Izgube območja habitatov 

 

Ob gradnji akumulacije bo zaradi fizičnih posegov, kot so sekanje, košnja ali izkopavanje 

prišlo do uničenja habitatov metuljev. Pričakujemo, da bo prišlo do uničenja osebkov v 

treh manj mobilnih fazah razvoja metulja (jajčeca, larve, bube). Prav tako pričakujemo 

negativne vplive na metulje zaradi posegov v mrtvico Prilipe, ki bodo prizadeli izlivni del 

mrtvice in s tem habitat nekaterih vrst metuljev. 

 

Uredba [113] predvideva s stališča narave prilagojen čas izvajanja gradbenih del (47. 

člen). 45. člen v okviru MO2 in MO3 predvideva še oblikovanje habitata za dnevne 

metulje, kar bo omililo vplive izgube habitatov na metulje. Novo načrtovanjo mokrišče ob 

NH1 bo imelo pozitiven vpliv na populacijo metuljev. 

 

V času obratovanja pričakujemo negativne vplive zaradi 

 

 Spremembe naravnih procesov in spremembe vrstne sestave in populacij  

 

Ob izgradnji akumulacije lahko bo ponekod prihajalo do dviga podzemne vode, kar lahko 

privede do sprememb v vlažnosti suhih travnikov. Zaradi stika s podzemno vodo se lahko 

sčasoma spremeni vrstna sestava flore travnikov in posredno tudi vrstna sestava 

metuljev.  

 

V okviru ukrepov v PVO je predvideno na mestih, kjer so predvideni suhi travniki 

ohranjanje razlike med površjem in nivojem podtalnice > 2m, kar bo zagotovilo ugodne 

razmere za ohranjanje suhih travnikov [22].   
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NATURA 2000 

 

Poglavje o Natura 2000 je smisleno povzeto iz Dodatka (Aquarius 2020). 

 

Obravnavani plan bo imel vpliv na POO Krka s pritoki (SI3000338), POO  Dobrava-Jovsi 

(SI3000268), POO Sotla s pritoki (SI3000303), POV Dobrava-Jovsi (SI5000032), POO 

Spodnja Sava (SI3000304) in POV Krakovski gozd – Šentjernejsko polje (SI5000012). V 

neposrednji bližini se nahaja tudi območje POO Vrbina (SI3000234), na katerega pa 

predvideni poseg ne bo imel vpliva. 

 

Podrobneje so vplivi na Natura 2000 območja opisani v Dodatku [61] (Aquarius d.o.o., 

2020). V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve, ki izhajajo iz novelacij Dodatkov 

(kronološki pregled). 

 

Zakon o ohranjanju narave določa omilitvene in izravnalne ukrepe, s katerimi se omili 

poseg v naravo ali njegove posledice oziroma nadomesti predvidena ali povzročena 

okrnitev narave. Kadar se negativnih vplivov plana ali posega ne da omiliti in je njihov 

vpliv še vedno bistven, je treba predpisati izravnalne ukrepe, ki bodo predvideno škodo 

nadomestili. Med možnimi oblikami teh ukrepov je tudi vzpostavitev nadomestnega 

območja, ki ima enake naravovarstvene značilnosti kot območje, na katero je imel poseg 

bistven vpliv. Iz evropske sodne prakse je razvidno, da Evropska komisija zastopa 

stališče, da nadomestni habitat na območju Natura 2000 ne more služiti kot omilitveni 

ukrep, temveč se ga po opravljenem postopku prevlade druge javne koristi uporabi kot 

izravnalni ukrep v smislu 4. odstavka 6. člena Direktive o habitatih. To pa je možno le 

takrat, ko so izpolnjeni trije pogoji: da za dosego ciljev plana ali posega ne obstajajo 

druge alternative (1), obstajati mora prevladujoča druga javna korist (nad javno koristjo 

ohranjanja narave) (2) ter izpolnjeni morajo biti izravnalni ukrepi, ki bodo zagotovili 

ohranitev celovitosti in povezanosti omrežja območij Natura 2000 (3) (Klemenčič in Kink, 

2015). 

 

V tem poglavju podajamo ocene predvidenih ureditev brez ukrepov in z ukrepi, ki so 

lahko bodisi omilitveni, bodisi izravnalni. V primeru, ko nastane ali se predvidi škoda, ki 

jo je treba nadomestiti, gre za izravnalni ukrep. Kadar pa se da vplive ublažiti do te 

mere, da škoda ne nastane, gre za omilitveni ukrep. V skladu z zgoraj navedenim, se vse 

ureditve nadomestnih drstišč obravnavajo kot izravnalni ukrep, saj se obstoječa drstišča 

uničijo in jih je treba nadomestiti z vzpostavitvijo novih drstišč [61]. 

 

POO Sotla s pritoki (SI3000303) 

 

V času gradnje 

Zaradi detajlnejših geodetskih posnetkov so dolžine nasipov nekoliko krajše kot v IDP 

(IBE, 2013). Posledično ureditve sedaj fizično več ne posegajo v POO Sotla s pritoki. 

Neposrednega vpliva na vrste in habitatne tipe ne bo. Zaradi hrupa ob gradnji nasipa v 

bližini varovanega območja, bi lahko v času gradnje prišlo do negativnega vpliva na 

vidro. Nasip je predviden ob naselju, kjer so ljudje prisotni že v obstoječem stanju. Vpliv 

bo začasen in nebistven. V času gradnje bi bil brez upoštevanja omilitvenih ukrepov 
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možen le posreden, začasen, daljinski vpliv zaradi del v reki Savi. Lahko bi prišlo do 

posrednega, začasnega, daljinskega vpliva na povezljivost ribjih populacij med Sotlo, 

Savo in Krko, vendar bi bil vpliv začasen in nebistven. Vpliv bo še dodatno zmanjšan ob 

upoštevanju zakonskih predpisov in določil. Gradnja bo potekala v omejenem obsegu in 

krajše časovno obdobje izven časa drsti rib. Ureditve, ki so predvidene s projektom, 

zagotavljajo omilitev vplivov v času gradnje na način, da se tudi v času gradnje omogoči 

povezljivost med Sotlo, Savo in Krko s predvidenim obtočnim kanalom Save (62. člen 

Uredbe). Vpliv bo nebistven (ocena B). 

 

 

V času obratovanja 

Zaradi detajlnejših geodetskih posnetkov so dolžine nasipov nekoliko krajše kot v IDP 

(IBE, 2013). Posledično ureditve sedaj fizično več ne posegajo v POO Sotla s pritoki. S 

predvidenimi posegi na reki Savi pa se hidrološki režim reke Sotle ne bo spremenil. Prav 

tako ne bo sprememb fizikalno-kemijskih dejavnikov, strukture substrata, globine in 

hitrosti toka ter drugih dejavnikov, ki bi kakorkoli spremenili habitatne pogoje 

kvalifikacijskih vrst v Sotli in ob njej. Neposrednega vpliva na vrste in habitatne tipe ne 

bo. Izgradnja jezovne zgradbe za HE Mokrice in akumulacijsko jezero lahko vplivata 

predvsem na povezanost Natura območij in s tem na migracijo vrst, ki imajo svoje 

habitate tako v Krki kot v Sotli. Lahko bi prišlo do trajnega, posrednega, daljinskega 

vpliva na povezljivost ribjih populacij med Sotlo, Savo in Krko. Povezanost vodotokov in 

pretok genskega materiala sta pomembna za vse kvalifikacijske vrste rib, še posebej pa 

za platnico, ki je potamodromna vrsta, ki se seli po nekaterih virih na kratke razdalje 

(Duβling in sod. 2004) po drugih virih pa tudi več kot 150 km (Ćaleta in sod. 2015). 

Predvidena zajezitev reke Save bi lahko prekinila povezljivost Sotle z reko Krko in 

povzročila fragmentiranost habitata ter izolacijo populacij kvalifikacijskih vrst rib, kar bi 

imelo bistven vpliv na vse kvalifikacijske vrste rib v reki Sotli. .S projektom, oziroma s 

posegom, so predvidene ureditve (prehod za vodne organizme pri jezovni zgradbi, 

obvodna struga, prehod za vodne organizme na izlivnem delu Krke), ki bodo med 

obratovanjem omogočale prehodnost vsem kvalifikacijskim vrstam rib iz reke Sotle in s 

tem ustrezen pretok genskega materiala med populacijami. Vpliv bo ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov omiljen do te mere, da bo nebistven (ocena C). 

 

Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Ocene vpliva na posamezne vrste in varstvene cilje so podane v prilogi 2 Dodatka - 

Matrike vplivov izgradnje HE Mokrice. 

 

Opomba: ukrep renaturacije reke Sotle v skladu s prilogo C5 »Obrazložitev in utemeljitev 

DPN« Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice 

(Uradni list RS, št. 69/13) ni predmet te presoje. Osnova za izvedbo projekta 

renaturacije Sotle je izvedba projekta Zagotavljanje varnosti pred visokimi vodami Sotle, 

le ta pa je odvisen od doseženega dogovora med RS in RH glede urejanja protipoplavne 

zaščite na tem območju in ostalih vodnogospodarskih ureditev na tej mejni reki. 
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POV Krakovski gozd – Šentjernejsko polje (SI5000012) 

 

V primerjavi z ureditvami, presojanimi v Dodatku (Eranthis, 2018), so se nekoliko 

spremenile rešitve izlivnega dela Krke. Z ureditvami izlivnega dela Krke se posega le v 

odsek dolžine cca 1 km med avtocestnim mostom in sotočjem Krke in Save. Ocene 

vplivov deloma povzemamo po Dodatku k presoji sprejemljivosti na varovana območja za 

HE Mokrice, ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, april 2018. Popravljene so površine 

con habitatov kvalifikacijskih vrst na območju predvidenega posega. 

 

Znotraj območja predvidenega posega med gradnjo in obratovanjem je 16,89 ha 

obravnavanega Natura 2000 območja, kar predstavlja približno 0,2 %. Predvidene 

ureditve med gradnjo in obratovanjem posegajo v cone habitata belorepca, malega 

klinkača in vodomca. V cone habitata drugih kvalifikacijskih vrst ne posegajo, niti jih na 

območju posega ne pričakujemo, zato nanje ne bo vpliva in jih v nadaljevanju posebej ne 

obravnavamo. 

  

Slika 20: OBMOČJE POSEGANJA NA POV KRAKOVSKI GOZD–ŠENTJERNEJSKO POLJE MED GRADNJO IN 

OBRATOVANJEM 

 

 

 

V času gradnje 

V letu 2016 je bila v območje priključena reka Krka od Otočca do izliva v Savo zaradi 

vodomca. To je drugo najpomembnejše območje za vodomca v Sloveniji. Vrsta na Krki 

dosega največjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. V izlivnem delu reke Krke sta prisotna 

dva para vodomcev, kar predstavlja cca 8 % populacije vodomca na reki Krki (DOPPS, 

2014). Posegi v vodotoke in njihove brežine bodo za vodomca predstavljali motnjo in 

začasno izgubo manjšega dela njegovih gnezdišč. Z izkopi na levi brežini reke Krke bodo 

spremenjene habitatne strukture kot so razna počivališča na produ ali v obrežni 

vegetaciji. Vpliv bo neposreden in začasen. Glede na ekološke zahteve vrste, kot so 
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vezanost vodomca na širši prostor, dinamičnost prestavljanja habitata vodomca po 

brežinah reke, ki je vezana na rečno dinamiko in zadostno ohranjenost reke Krke, da 

naravno spreminja svoje brežine, ocenjujemo, da v primeru vodomca ne bo šlo za trajno 

uničenje dela populacije, temveč le za začasno zmanjšanje habitata tekom gradnje, v 

obsegu, ki bi ga reka sčasoma sama nadomestila. Kljub temu bi bil lahko v primeru 

dolgotrajnejšega procesa vzpostavljanja novih gnezdilnih sten po naravni poti, vpliv na 

populacijo vodomca bistven. Za omilitev začasnega vpliva na populacijo vodomca in 

hitrejšo vzpostavitev gnezdišč je predvidena vzpostavitev dveh (2) gnezdilnih sten. 

Lokaciji se določita v fazi PZI. Z umetno vzpostavitvijo gnezdilnih sten omilimo vpliv 

začasnega zmanjšanja habitata in omogočimo hitro vzpostavitev pogojev za 

razmnoževanje, kar pozitivno vpliva tudi na dolgoročen obstoj populacije. Ob 

upoštevanju omilitvenega ukrepa vzpostavitve gnezdilnih sten bo vpliv na vodomca 

nebistven (ocena C). Za belorepca in malega klinkača je območje na izlivnem odseku 

Krke, kjer so predvidene ureditve, manj pomembno in predstavlja le potencialno 

prehranjevališče. Večina cone habitata obeh vrst (> 99 %) je izven območja posega. 

Brežine struge Krke se bo v največji možni meri ohranjalo, prav tako obstoječo zarast na 

brežinah. Vpliv na belorepca in malega klinkača bo nebistven (ocena B). 

 

V času obratovanja 

Na izlivnem delu Krke je predvidena vzpostavitev mirnega območja MO1. V času 

obratovanja se v območje ne bo več posegalo, niti na tem delu ne bo daljinskega vpliva 

načrtovanih ureditev. V primeru, da bi se na mirnem območju na neprimeren način 

načrtovala turistična, rekreacijska in športna dejavnost – v bližini gnezdišč vodomca – bi 

to lahko pomenilo motnjo v času gnezdenja in negativno vplivalo na razmnoževalni uspeh 

vrste na območju. V izogib motnjam na gnezdišču vodomca je treba vzpostaviti 

ornitološki monitoring, ki bo potrdil uspešnost in funkcionalnost gnezditvenih sten in 

drugih ureditev na MO1. Rekreativne in športno tekmovalne dejavnosti vodnih športov se 

lahko na MO1 načrtujejo le, če se na podlagi ornitološkega monitoringa presodi, da 

predvidene aktivnosti vodnih športov ne bodo imele negativnih vplivov na funkcionalnost 

MO1 in na populacijo vodomca (ocena C). 

 

Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Ocene vpliva na posamezne vrste in varstvene cilje so podani v prilogi 2 Dodatka- 

Matrike vplivov izgradnje HE Mokrice. 

 

 

POO Vrbina (SI3000234) 

 

V času gradnje 

Ureditve ne bodo fizično posegale v POO Vrbina. Neposrednega vpliva na vrste in 

habitatne tipe ne bo. Med kvalifikacijskimi vrstami ni vodnih vrst ali vodnih habitatnih 

tipov, zato tudi daljinskega vpliva ne pričakujemo (ocena A). 

 

V času obratovanja 

Ureditve ne bodo fizično posegale v POO Vrbina. Neposrednega vpliva na vrste in 

habitatne tipe ne bo. Med kvalifikacijskimi vrstami ni vodnih vrst ali vodnih habitatnih 

tipov, zato tudi daljinskega vpliva ne pričakujemo (ocena A). 
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Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Vpliva na varstvene cilje območja ne bo (ocena A). 

 

POO Krka s pritoki (SI3000338) 

 

Znotraj območja posega med gradnjo in obratovanjem je 16,9 ha Natura območja, kar 

predstavlja manj kot en procent območja (0,69%). 

 

Slika 21: OBMOČJE POSEGANJA NA POO KRKA S PRITOKI MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

 

 

V primerjavi z ureditvami, presojanimi v Dodatku (Eranthis, 2018), so se nekoliko 

spremenile rešitve izlivnega dela Krke. Posega se le v odsek dolžine ca 1 km med 

avtocestnim mostom in sotočjem Krke in Save. 

 

Zaradi kompleksnosti ihtioloških pogojev za drst in habitat rib na izlivnem odseku Krke 

na eni strani, in zahteve po zagotavljanju načrtovane poplavne varnosti Krške vasi in 

velikih Malenc na drugi strani, se je predvidene ureditve preverilo in optimiralo s 

hidravlično modelno raziskavo, ki se je izvedla s pomočjo fizičnega in numeričnega 

modela (Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke, Hidroinštitut, februar 

2020). Izhodiščna varianta ureditev na fizičnem hidravličnem modelu predstavlja skup 

projektnih rešitev po IDP, strokovnega mnenja Savaprojekta in Freiwasserja, ter 

posameznih detajlov, ki so bili dogovorjeni s projektantom. Modelna raziskava je 

pokazala, da pri varianti s kaskadami po predlogu Freiwasser in Savaprojekt ni možno 

zagotoviti stabilnosti dna pri velikih pretokih Krke in nizke obratovalne gladine v 

akumulacijskem bazenu brez dodatne utrditve. Kaskadni prehod med Krko in Savo je bil 

zato nadomeščen z drčo z nagibom 1:40, dolžine 52 m, s čimer je tudi skrajšan odsek 

fluktuacije gladine zaradi obratovanja akumulacijskega bazena in povečan obseg drstišč 
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glede na prvotno rešitev. Drča bo zagotavljala prehodnost za ribji živelj med normalnim 

obratovanjem HE Mokrice, za primer izjemne denivelacije v akumulaciji pa je na desnem 

bregu dodana še ribja steza, ki bo omogočala prehodnost vodnim organizmom tudi v 

času izgradnje HE Mokrice. Z matematičnim modelom se je izvedlo 41 variant dna 

struge. Variante se med seboj razlikujejo v številu in prostorski umestitvi drstišč. Skladno 

s poročilom in strokovnim mnenjem ZZRS (marec 2020) je bila tekom raziskave kot 

najustreznejša prepoznana varianta 41, ki na odseku od AC mostu do izliva Krke v Savo 

predvideva 5 odsekov (v dolvodni smeri): 

 

 odsek dolžine 434 m od začetka drstišča s stacionažo km 1+571 do profila P35 s 

stacionažo km 2+005, je brez naklona oz. z minimalnim naklonom med kotama 

142,30 m n.m. in 142,29 m n.m, nasutje je obstoječi rečni prod; 

 2. odsek dolžine 200 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+205, ima naklon 

0,6 ‰ med kotama 142,29 m n.m in 142,17 m n.m, nasutje je obstoječi rečni 

prod; 

 3. odsek dolžine 66 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+271, ima naklon 

8 ‰ med kotama 142,17 m n.m in 141,64 m n.m, nasutje je grob rečni prod z 

granulometrično sestavo zrn od 120 mm do 240 mm; 

 4. odsek dolžine 230 m se nadaljuje do profila s stacionažo km 2+501, je brez 

naklona oz. z minimalnim naklonom med kotama 141,64 m n.m in 141,63 m n.m, 

nasutje je obstoječi rečni prod; 

 5. odsek dolžine 66 m se nadaljuje do konca drstišča, do profila s stacionažo km 

2+567, ima naklon 8 ‰ med kotama 141,63 m n.m in 141,10 m n.m, nasutje je 

grob rečni prod z granulometrično sestavo zrn od 120 mm do 240 mm. 

 

Izbrana varianta 41 je s stališča zagotavljanja ustreznih razmer za drst rib najugodnejša 

ker: 

 Vsebuje odseke z minimalnim naklonom, blagim naklonom (0,6‰) in večjim 

naklonom (8 ‰), kar naj bi omogočilo vzpostavitev ustreznih hidravličnih razmer 

tako za vrste, ki za drst potrebujejo majhne, srednje in velike hitrosti toka. 

 Odsekov z naklonom je več in so med seboj prostorsko ločeni, kar ponuja več 

možnosti, da ribe v času drsti na celotnem odseku najdejo območja s kombinacijo 

ustreznih pogojev za njihovo drst in razvoj iker. 

 Celoten odsek je neenakomeren tudi v prečni smeri in sicer je oblika prečnih 

profilov v splošnem trikotna s poglobitvijo korita v matici toka. S tem se skuša 

zagotoviti širok nabor globin vode in hitrosti toka tudi v prečni smeri struge. 

 

Vplivi in ocene v nadaljevanju so povzeti iz Dodatka (Eranthis, 2018) in Dodatka 

(Aquarius, 2013) ter dopolnjeni z novimi rešitvami in njihovimi vplivi. Dodatno presojamo 

še vpliv na navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium), saj vpliv na to vrsto v 

Dodatku (Aquarius, 2013) in Dodatku (Eranthis, 2018) še ni bil presojan. 

 

V letu 2013 je bilo območje POO Krka (SI3000227) preimenovano v POO Krka s pritoki 

(SI3000338). Dodanih je bilo osem novih kvalifikacijskih vrst. Obravnavani poseg NE 

posega v cone habitatov naslednjih vrst: navadni netopir, činklja, sulec, navadna nežica, 

piškurji, črtasti medvedek, veliki studenčar, navadni koščak. Obravnavani poseg tudi ne 
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posega v cono habitatov jame, ki niso odprte za javnost in Ilirski hrastovo-belogabrovi 

gozdovi (Erythronio-Carpinion). 

 

Opis obstoječega stanja presojanih kvalifikacijskih vrst na POO Krka s pritoki 

 

Rutilus virgo – platnica 

V letu 2018 je bila opravljena Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju Spodnje 

Save in Krke v Sloveniji (Paul Veenvliet in Marko Zupančič, 2018, DPRS). 

 

Cilji raziskave so bili: 

priskrbeti vpogled v status platnice na spodnji Savi in Krki, 

preveriti obstoj drstišč platnice znotraj vplivnega območja HE Mokrice, 

priskrbeti pregled nad ribjo združbo, ki je prisotna na odsekih spodnje Save in Krke, s 

posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah, ki so bile navedene v prvih predlogih za 

Natura območji  

na osnovi zbranih podatkov napovedati možne vplive, ki bi jih HE Mokrice imela na 

populacijo platnice in ribje združbe v celoti na odsekih spodnje Save in Krke. 

 

Terensko raziskavo so opravili 21. in 22. aprila 2018 s standardno opremo za 

elektroribolov s čolna (agregat 13,5 kW, sistem z 10 anodami, glej Sliko 1). Vzorčenje so 

izvedli po metodi prog - »Streifenbefischungsmethode« (po Schmutz s sod., 2001). 

Mesta vzorčenja na Krki smo izbrali tako, da smo zajeli vse tipe habitatov. Vzorčenje na 

spodnji Savi pa smo zaradi časovne omejitve skrčili le na odsek z brzicami v bližini Term 

Čatež, ker brzice predstavljajo potencialno drstišče za platnico. 

 

V Krki so ulovili skupaj 2145 rib, ki so pripadale 24 domorodnim in trem tujerodnim. 

Ulovili so 67 platnic. Poleg platnice so ulovili še osem drugih vrst iz Priloge II, od katerih 

jih je sedem na seznamu kvalifikacijskih vrst za Natura območje.  

 

V Savi so ulovili skupaj 44 platnic. Velikost površine območja vzorčenja so ocenili na 

6000 kvadratnih metrov, površino celotnega raziskovalnega območja pa na 56000 

kvadratnih metrov. Ocenjujejo, da je bila učinkovitost ulova (odstotek ujetih rib glede na 

število vseh opaženih rib) 10-odstotna. Platnice so bile prisotne v manjših skupinah na 

celotnem območju vzorčenja. Njihova številčnost je naraščala s približevanjem brzicam. 

Odrasli osebki so bili v fazi drsti ali neposredno pred njo: samci so imeli dobro izražene 

drstne bradavice, samice pa so bile zaradi razvijajočih se iker vidno zadebeljene na 

predelu trebuha. Velikost populacije platnice, ki se je drstila na širšem območju brzic pri 

Termah Čatež, so ocenili na 4100 do 4800 osebkov.  

 

Na območjih spodnje Krke in Save je za zdaj še prisotna velika populacija platnice, ki se 

razmnožuje. Na območju brzic v glavni strugi reke Save pri Čatežu so potrdili drstišče z 

več kot 4000 osebki platnice (Rutilus virgo). To drstišče je najbrž največje v regiji in 

zadnje takšnih dimenzij na spodnji Savi. Z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice (HE 

Mokrice) bo izginilo. V spodnjem delu reke Krke, ki se izliva v Savo nedaleč stran nad 

omenjenim drstiščem, so dodatno potrdili prisotnost platnice vseh starostnih struktur, 

vključno s spolno zrelimi primerki v fazi drsti. Dolgoročna opažanja lokalne ribiške 

družine skupaj z rezultati te raziskave potrjujejo, da tudi spodnja Krka na več mestih 
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zagotavlja pomembna območja za drst platnice. Ta odsek reke Krke, ki sega do sotočja s 

Savo, je prav tako znotraj vplivnega območja HE Mokrice. Neovirana prehodnost med 

Savo in Krko je zelo verjetno ključnega pomena za ohranitev platnice na območju 

spodnje Save in Krke. 

 

Dolgoletno spremljanje (zadnjih 18 let) drstišč platnice na reki Krki nakazuje več kot 70-

odstotni upad drstne populacije platnice. 

 

V mesecu aprilu 2020 je potekala raziskava (Fonda, poročilo še v izdelavi) platnice v Krki 

in deloma v Savi. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se platnica razen na znanih 

drstiščih, običajno v plitvejši vodi s hitrim tokom, drsti tudi drugod. Težko je namreč 

pojasniti drst (vsaj) več desettisočih spolno zrelih osebkov v Krki na le nekaj mestih, 

običajno tam, kjer je opazovanje možno s kopnega. 

 

Rezultati kažejo, da so bili v prvi polovici meseca aprila spolno zreli osebki prisotni po 

celem toku Krke od Dvora do sotočja s Savo in da so povsod kazali znake, kot je drstni 

izpuščaj pri samcih ter značilno vedenje ob drsti – ne glede na globino vode (tudi do 4 m 

globoko) in hitrost vodnega toka. Obstaja sicer možnost, da je sama drst potekala v 

plitvejših delih reke, vendar je bolj verjetno, da (tudi) v globljih, in sicer na peščenem 

dnu. Na teh mestih je bilo možno opaziti drstne jame, ki jih platnica praviloma, glede na 

podatke iz literature, ne koplje. Prisotnosti drugih vrst rib, na primer mrene, ki drstne 

jame koplje, v teh primerih ni bilo opaziti. Podobne strukture je bilo možno opaziti tudi 

na primer v Malem grabnu v Ljubljani, prav tako ob prisotnosti platnice in odsotnosti 

drugih ribjih vrst, za katere je kopanje drstnih jam sicer značilno. 

 

Na vodnem rastlinju prisotnost iker ni bila potrjena. 

 

Romanogobio vladykovi – beloplavuti globoček 

Po podatkih študije ZZRS (2011) se je ocena velikosti populacije beloplavutega globočka 

v Krki gibala med 89 in 582 os. na ha (Otočec), 32 in 711 os. na ha (Kostanjevica) ter 4 

in 298 os. na ha (izlivni del). V Sotli je bila ocena naseljenosti beloplavutega globočka v 

naravnem odseku (med 59 in 2913 os. na ha) precej večja kot v reguliranem (med 1 in 

531 os. na ha), kar je posledica dejstva, da so v naravnem odseku ustreznejše bivalne 

površine. Beloplavuti globoček se je pojavljal tudi v nekaterih pritokih Save (Močniku, 

Gabernici in Bregani), Krke (Toplici, Radulji, Račni, Lokavcu, Senuši, Studeni in Sušici) in 

Sotle (Dramlji). V spodnji Savi so populacijo beloplavutega globočka ocenili na 6 os. na 

ha (Brežice) oziroma 1 os. na ha (Mokrice). Glede na pozicijo v vodotoku se je 

beloplavuti globoček v Savi zadrževal v obrežnem pasu, glede na hitrost toka pa v 

predelih, kjer ni bilo brzic. 

 

Romanogobio kesslerii – keslerjev globoček 

Po podatkih študije ZZRS (2011) se je keslerjev globoček pojavljal na relativno velikem 

številu lokacij na preiskanem območju Krke in Sotle ter le na nekaj mestih v spodnji Savi. 

Ocena njegove naseljenosti je bila v Sotli nekaj večja (ocene so se gibale med 147 in 414 

os. na ha) kot v Krki, kjer so se ocene gibale med 29 in 676 os. na ha. V Savi so njegovo 

populacijo ocenili na 6 os. na ha. Nekaj nahajališč je bilo tudi v nekaterih pritokih Krke 

(Radulji in Sušici). Prisotnost v pritokih je glede na njegovo razširjenost bolj izjema in 
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posledica lokalnih ugodnih pogojev in prehajanja osebkov iz glavnega toka v pritok, 

glavnino populacije pa v tem primeru predstavljata Krka in Sotla. 

 

Romanogobio uranoscopus - zvezdogled  

Po podatkih študije ZZRS (2011) je bila ocena naseljenosti nizka. Glede na to, da je 

zvezdogled samotarska riba, ki za bivanje izbira specifične predele vodotokov kot so to 

brzice so nizke naseljenosti pričakovane. V srednjem delu Save so njegovo naseljenost 

ocenili na 3 os. na ha, medtem ko je bila ugotovljena naseljenost v srednji Savi ocenjena 

na od nekaj osebkov v zgornjem (Brežice) in srednjem odseku (Mokrice) do 33 os./ha na 

izlivnem delu Sotle. V novembru 2013 je bila izdelana študija Pojavljanje zvezdogleda 

(Romanogobio uranoscopus) in ustreznost vodnega okolja zanj v reki Krki. Vzorčili so z 

elektroribolovom, ki so ga prilagodili predelom Krke, za katere so predvidevali, da se 

zvezdogled pojavlja ter z opazovanjem. Vzorčili so po standardiziranem postopku 

(protokolu), kar omogoča tako prostorsko primerljivost rezultatov bodisi znotraj 

posameznega vodnega telesa bodisi med posameznimi vodnimi telesi, kot tudi časovno 

primerljivost rezultatov. Uporabili so semikvantitativni in kvantitativni način vzorčenja z 

elektroribolovom. Semikvantitativni način v zorčenja je, poleg ugotavljanja pojavljanja in 

razširjenosti vrste, primeren tudi za splošno, grobo ocenjevanje velikosti populacije. 

Kvantitativni način vzorčenja z elektroribolovom pa zagotavlja dokaj zanesljive ocene 

naseljenosti vrste (tako abundance kot biomase). Prav tako zagotavlja vpogled v 

demografsko strukturo populacije. Pri vzorčenju so izbirali lokacije pod nižjimi 

pregradami in drčami , kjer se pojavlja hitrejši vodni tok v obliki brzic in hitrejšega 

laminarnega toka, ki skupaj z grobo zrnatim substratom, glede na nekatere literaturne 

navedbe in njihove dosedanje izkušnje dela na terenu, predstavljajo optimalni habitat za 

pojavljanje zvezdogleda (Mrakovčič in sod., 2006, Kottelat in Freyhoff, 2007). Povzorčili 

so odseke različnih dolžin, odvisno od obsega ustreznega habitata na preiskovani lokaciji. 

V Krki se je zvezdogled pojavljal le na izlivnem odseku, njegova naseljenost pa je bila 

ocenjena na med 36 in 99 os. na ha.  

 

Cobitis taenia – navadna nežica 

Podgornik in sod. (2017) so nahajališča navadne nežice potrdili na odseku med Stražo in 

izlivom v Savo, glede na podatke iz 2011 so bila odkrita nova nahajališča vrste tudi v 

gorvodnejšem delu Krke. Ocene številčnosti navadne nežice na mestih najdb v Natura 

2000 območju Krka s pritoki 

znašajo med 2 in 1215 os./1000 m2. 

 

Cobitis elongata – velika nežica 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Bertok s sod., 2003) je 

navedeno, da se velika nežica pojavlja tudi v reki Krki. Po podatkih ihtioloških raziskav 

Save in pritokov od Krškega do meje Zavoda za Ribištvo Slovenije (2009) se je ta vrsta 

na raziskovanem območju pojavljala na posameznih odsekih vzdolž celotnega toka Krke. 

Pojavljala se je tudi v nekaterih pritokih Krke. Ocene številčnosti velike nežice na mestih 

najdb v Krki znašajo med 2 in 460 osebke/1000 m2, največkrat v razredu med 1 in 50 

osebkov/1000 m2. Največ vzorčnih mest z večjo številčnostjo velike nežice (nad 50 

os./1000 m2)je bilo v spodnjem toku Krke, na odseku od kraja Cerklje ob Krki do izliva v 

Savo (Podgornik s sod., 2017). 
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Sabanejewia aurata – zlata nežica 

Nahajališča zlate nežice v Krki so prisotna po skoraj celotni Krki, z izjemo povirnega dela, 

in v pritokih Lokavec in Radulja. Ocena številčnosti v izlivnem delu Krke je med 11 in 50 

os./1000 m2 (Podgornik in sod., 2017). 

 

Misgurnus fossilis – činklja 

Podgornik in sod. (2016) znotraj Natura 2000 območja Krka s pritoki činklje niso našli, so 

jo pa našli v potoku Sajovec in Jelšanskem potoku. 

 

Hucho hucho - sulec 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Bertok s sod., 2003) je 

navedeno, da se sulec pojavlja tudi v reki Krki. V času namenskih raziskav (Ihtiološke 

raziskave …, 2009) na območju plana niso našli in zaradi pretoplih temperatur Krke, 

ocenjujemo, da je sulec v Krki redek. 

 

Aspius aspius – bolen 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Bertok s sod., 2003) je 

navedeno, da se bolen pojavlja tudi v spodnjem toku reke Krke. Po podatkih ihtioloških 

raziskav Save in pritokov od Krškega do meje Zavoda za Ribištvo Slovenije (2009) se je 

bolen na raziskovanem območju pojavljal vzdolž celotnega toka Krke, medtem ko v 

njenih pritokih ni bil najden. Pojavlja se pogosto in po celotnem območju, vendar 

posamično in v nizkih abundancah. Pogostost najdb vrste v območju in visok uplen vrste 

v ulovu ribičev nakazujeta v smer dobrega stanja v Natura 2000 območju Krka s pritoki 

(Podgornik s sod., 2018). 

 

Barbus meridionalis - pohra 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Bertok s sod., 2003) je 

navedeno, da se pohra pojavlja tudi v porečju reke Krke. Po podatkih ihtioloških raziskav 

Save in pritokov od Krškega do meje Zavoda za Ribištvo Slovenije (2009) se je ta vrsta 

na raziskovanem območju pojavljala na posameznih mestih vzdolž toka Krke, prav tako 

pa tudi v večini pritokov Krke. V letih 2010 – 2016 so jo našli tako v Krki, kot tudi 

nekaterih njenih pritokih. Populacija je v primerjavi z ostalimi območji v Sloveniji manj 

številčna (Podgornik s sod., 2016). 

 

Rhodeus sericeus amarus - pezdirk 

Podgornik in sod. (2018) so pezdirka zabeležili tako v Krki kot v pritokih. V Krki so vrsto 

zabeležili v srednjem in spodnjem toku Krke, na odseku med izlivom Prečne v Krko in 

izlivom Krke v Savo. V izlivnem delu Krke so bile ocenjene številčnosti v najvišjem 

razredu (nad 1000 os./1000 m2). 

 

Zingel streber – upiravec 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Bertok s sod., 2003) je 

navedeno, da se upiravec pojavlja tudi v reki Krki. Po podatkih ihtioloških raziskav Save 

in pritokov od Krškega do meje Zavoda za Ribištvo Slovenije (2009)se je ta vrsta na 

raziskovanem območju pojavljala na posameznih odsekih vzdolž toka Krke. V njenih 

pritokih ni bila najdena. 
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Cottus gobio - kapelj 

Po podatkih ihtioloških raziskav Save in pritokov od Krškega do meje Zavoda za Ribištvo 

Slovenije (2009)se je ta vrsta na raziskovanem območju pojavljala v reki Krki in pritokih. 

Populacije so med seboj povezane, najbolj povezane so v porečju reke Radulje, kjer živi 

kapelj v pritokih in v reki sami vse do izliva v Krko. 

 

Eudontomyzon spp. – potočni piškurji 

Po nam dostopnih podatkih se vrsta na območju predvidenega posega ne pojavlja. V reki 

Krki je bilo zabeleženo eno nahajališče donavskega potočnega piškurja Eudontomyzon 

vladykovi) na odseku Krke med Platnarjevim in Podbukovjem, ki pa leži nekoliko izven 

Natura 2000 območja (gorvodno). Pojavlja se tudi v pritokih spodnjega toka Krke 

(Podgornik in sod., 2017). 

 

Myotis myotis – navadni netopir 

V Natura območju je po podatkih SDF obrazca prisotnih 250-1360 osebkov. Po nam 

dostopnih podatkih se vrsta na območju predvidenega posega ne pojavlja. 

 

Lutra lutra – vidra 

V Strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Hönigsfeld Adamič, 2003) 

je omenjeno, da se vidra na Krki redno pojavlja. Vrsta je bila v namenskih terenskih 

raziskavah potrjena na izlivnem delu reke Krke (CKFF, 2008). 

 

Castor fiber – bober 

V Strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Kryštufek, 2003) je 

omenjeno, da se bober pojavlja v spodnjem toku Radulje ter ob reki Krki v okolici 

sotočja. V letu 2017 so Juršič in sod. (2017) našli skupno 50 aktivnih bobrišč in 6 

teritorijev ter ocenili, da reko Krko z vsemi pritoki naseljuje vsaj 56 družin bobrov, 

velikost populacije pa je 168 do 392 osebkov. Najbližje bobrišče je bilo zabeleženo pri 

Velikih Malencah, izven območja obravnavanega posega. 

 

Emys orbicularis – močvirska sklednica 

V Strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Tome, 2003) je 

navedeno, da se močvirska sklednica redno pojavlja v porečju reke Krke. 

 

Osmoderma eremita – puščavnik 

Na območju Krka s pritoki je bila vrsta zabeležena v letu 2016, in sicer en osebek v 42 

lovnih dneh (Vrezec in sod., 2017). 

Lucanus cervus - rogač 

Vrsta je splošno razširjena. Podatkov o relativni gostoti vrste z obravnavanega območja 

ni. 

 

Callimorpha quadripunctaria – črtasti medvedek 

Vrsta naseljuje gozdne robove in je splošno razširjena po vsej Sloveniji. Znotraj območja 

posega je ne pričakujemo. 

 

Cordulegaster heros – veliki studenčar 
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Naseljuje majhne gozdne potoke z naravno strugo in z ustreznim peščenim, rahlo 

muljastim dnom. Najden je bil v potokih v okolici Otočca, Novega mesta in Šentjerneja. 

Na območju posega ga ne pričakujemo. 

 

Austropotamobius torrentium – navadni koščak 

Vrsta v namenskih terenskih raziskavah (CKFF, 2008) na območju Krke ni bila 

evidentirana. V območju HE Mokrice je bil koščak evidentiran le na eni lokaciji, in sicer v 

izlivnem delu potoka Veliki Drnovec v mrtvico Prilipe. Na območju posega ga zato ne 

pričakujemo, čeprav ima tu cono habitata – kvaliteta cone habitata je na tem delu 

namreč nezadostna. 

 

Unio crassus – navadni škržek 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Slapnik, 2003) je 

navedeno, da se ta vrsta pojavlja tudi v reki Krki (pred in v Kostanjevici, izvirni del, pri 

Mršeči vasi, v Podbukovju, pri Brodu, pri Srebrničih, pri Otočcu in v Beli cerkvi). 

 

Vertigo angustior – ozki vrtenec 

V Strokovnih osnovah za vzpostavljanje omrežij Natura 2000 (Slapnik, 2003) je 

navedeno, da se ta vrsta pojavlja tudi v izviru reke Krke. 

 

Ocena vplivov načrtovanih ureditev na POO Krka s pritoki 

 

V času gradnje 

V času izvajanja gradbenih posegov v izlivnem delu reke Krke bo prišlo do začasnega 

neposrednega negativnega vpliva na populacije vseh kvalifikcijskih vrst rib tega območja, 

razen za činkljo, ki se na tem delu ne pojavlja. V času izvajanja gradbenih del v strugi 

Krke bo opazno sproščanje suspendiranih snovi v vodo (kaljenje vode); suspendirane 

snovi negativno vplivajo na populacije ribjih vrst, saj te snovi povzročajo mehanske 

poškodbe na dihalih rib in zmanjšajo odpornost na okužbe. Poleg tega je zaradi slabše 

vidljivosti ovirano tudi prehranjevanje nekaterih vrst rib. V času gradnje obstaja tudi 

nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih 

in/ali strupenih snovi v vodo, ki bi lahko imele škodljiv vpliv na ribje populacije. Bistven 

vpliv na vse kvalifikacijske vrste rib, razen na činkljo, ki se na izlivnem delu Krke ne 

pojavlja, bi onesnaženje vode predstavljalo v času drsti kvalifikacijskih vrst rib (od 01.03 

do 30.06.). Dela bodo tudi škodljivo vplivala na specifične rečne mikrohabitate (plitvine, 

tolmuni, zajede in obrežno rastlinje), kar bo negativno vplivalo predvsem na 

zvezdogleda, ki ima znaten del habitata v reki Krki na območju posega. Na izlivnem delu 

Krke je tudi obsežno drstišče platnice, na katerega pa se prihajajo drstit platnice iz Save, 

medtem ko imajo platnice iz Krke drstišča predvsem v Krki gorvodno. Povzročena škoda 

na drstišču bi tako imela bistven vpliv na populacijo platnice v Savi, medtem ko bi bil 

vpliv na platnico v Krki sicer velik, a nebistven. Tudi druge kvalifikacijske vrste rib v reki 

Krki se v večji meri odpravljajo drstit gorvodno, zato vpliv začasne izgube drstišč na 

druge kvalifikacijske vrste rib ne bi bil bistven. Izlivni del v reki Krki se bo urejal izven 

časa drsti nesalmonidnih vrst rib. Gradnja v izlivnem delu Krke bo potekala najprej na eni 

polovici, nato pa še na drugi, tako, da bo omogočeno prehajanje vodnim organizmom in 

bo vsaj v polovici struge v času gradnje ohranjen, oz. že obnovljen habitat. Med gradnjo 

v izlivnem delu Krke se bo pred vsakim novim posegom izlovilo ribe na območju gradnje 
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in se jih bo preselilo gorvodno, kjer se vpliv gradnje ne pozna več. Pri tem se bo posebna 

pozornost namenila manjšim ribam, kot so npr. nežice in globočki ter upiravec. S temi 

ukrepi bo omiljen vpliv na vse vrste rib, ki naseljujejo izlivni del Krke, vpliv na 

zvezdogleda zaradi začasne kalnosti in škodljivega vpliva na drstišča in habitat pa bo s 

tem zmanjšan do te mere, da bo nebistven (ocena C).  

Prav tako bodo med gradbenimi deli v izlivu Krke prizadeti tudi vsi bentoški organizmi, 

med drugim tudi potočni škržek. Školjke iz družine Unionidae so v svojem razvoju vezane 

na ribe. Ličinke – glohidiji – namreč del časa preživijo kot zajedavci v škrgah rib. Zaradi 

del bi bili verjetno uničeni vsi osebki potočnega škržka, prisotni na območju gradnje. 

Zato se bodo osebki navadnega škržka pred začetkom izvajanja posegov v Krki iz 

izlivnega dela Krke preselili gorvodno v Krko, izven meje državnega prostorskega načrta. 

S tem bodo osebki ohranjeni, po vzpostavitvi stabilnih razmer v izlivnem delu Krke pa bo 

mogoča njihova ponovna naselitev v izlivni del reke po naravni poti. Vpliv na navadnega 

škržka bo zmanjšan do te mere, da bo nebistven (ocena C). 

Ker potočni piškurji in činklja na območju posega niso bili zabeleženi (potrjeni), 

predvidevamo, da nanje ne bo vpliva (ocena A). 

Prav tako ne bo vpliva na nekatere druge vrste in habitatne tipe, ki se na območju 

posega ne pojavljajo: navadni netopir, veliki studenčar, navadni koščak, črtasti 

medvedek, človeška ribica, jame, ki niso odprte za javnost, ilirski hrastovo-belogabrovi 

gozdovi (ocena A). 

Gradbena dela v izlivnem delu Krke bi negativno vplivala na vidro v času njenega 

razmnoževanja (od decembra do aprila). Gradnja bo zato potekala zunaj 

razmnoževalnega obdobja vidre in vpliv gradnje na vidro bo zmanjšan do te mere, da bo 

nebistven (ocena C). 

Gradbena dela v izlivnem delu Krke bi zaradi hrupa lahko negativno vplivala tudi na 

bobra. Najbližje bobrišče je bilo zabeleženo pri Velikih Malencah, izven območja 

obravnavanega posega. Vpliv bo kratkotrajen in zaradi oddaljenosti nebistven (ocena B). 

Med gradnjo bo zaradi poseganja v obrežno vegetacijo in v vodotok prišlo do začasnega 

negativnega vpliva na habitat rogača, puščavnika in močvirsko sklednico ter habitatni tip 

vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis 

in Callitricho-Batrachion. Ker se posega le na majhen del habitatov omenjenih vrst in ker 

bo vpliv začasen, bo vpliv nebistven (ocena B). 

 

V času obratovanja 

Z vzpostavitvijo akumulacijskega bazena HE Mokrice na koto normalne zajezitve 141,50 

m n.m. (pogoj koncesije), se bi vpliv akumulacije poznal tudi na izlivnem odseku reke 

Krke. Pod vplivom zajezitve in nihanja zajezitve v Savi, bi nihala tudi gladina izlivnem 

odseku Krke. V primeru, da bi ostala struga izlivnega odseka Krke enaka današnji (brez 

izravnalnih ukrepov), bi pri normalni koti zajezitve HE Mokrice K=141,50 m n.m. in pri 

srednjem nizkem pretoku Krke 11 m3/s, segala zajezitev do okrog 2 km daleč v izlivni 

odsek Krke, t.j. do 200 m dolvodno od mostu v Krški vasi. Pri najbolj znižani gladini 

zajezitve, do -1.3 m, na koto 140,20 m n.m., bi segala zajezitev okrog 1,1 km gorvodno 

od izliva, t.j. do AC mostu. Pri večjih pretokih Krke bi bile dolžine zajezitve Krke krajše, 

npr. pri srednjem pretoku 55 m3/s, bi zajezitev segala v Krko okrog 1 km od izliva, pri 

normalnem in znižanem nivoju zajezitve Save. Dejanska dolžina zajezenega odseka Krke 

bi bila torej odvisna od nivoja zajezitve s HE Mokrice pri izlivu v Krko in od velikosti 

pretoka Krke. Dolžina zajezenega odseka bi bila večja/manjša pri višji/nižji zajezitvi v 
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Savi in pri manjšem/večjem pretoku Krke (IBE, 2012). Hitrosti toka bi se z vzpostavitvijo 

zajezitve zmanjšale od sedanjih 0,3 do 1,1 m/s na 0,1 do 0,4 m/s v bodočem stanju 

(IBE, 2010). Brez izravnalnih ukrepov bi se torej nivo vode v Krki zvišal, hitrost toka bi 

se zmanjšala, rečni ekosistem pa bi dobil bolj jezerski značaj, kar bi pomenilo 

degradacijo in izgubo dela življenjskega prostora (trajni neposredni in daljinski vplivi). 

Prišlo bi do temeljitih sprememb rečnega habitata predvsem reofilnih vrst rib, ki 

potrebujejo hitre rečne tokove z močnim pretokom in čisto vodo z dovolj kisika (upiravec, 

pohra, zvezdogled, beloplavuti globoček, keslerjev globoček). Te vrste bi prizadelo 

zmanjšanje hitrosti vodnega toka in nihanje gladine vode, saj bi se vpliv akumulacije in 

zajezitve Save poznal tudi v Krki do Krške vasi. V manjši meri bi bile zaradi nihanja 

gladine vode prizadete tudi ostale kvalifikacijske vrste rib (platnica, bolen, navadna 

nežica, velika nežica, pezdirk, zlata nežica, sulec, kapelj). Po zaključku gradbenih del v 

izlivnem delu Krke bi bila drstišča na tem območju trajno ali pa vsaj srednjeročno 

degradirana. Vpliv bi bil brez izravnalnih ukrepov bistven za zvezdogleda, ki mu izlivni del 

Krke predstavlja znatni del habitata v reki Krki (ocena D). Druge kvalifikacijske vrste rib 

poseljujejo tudi druge dele Krke in pritokov, kjer imajo tudi drstišča, zato bi bil vpliv 

nanje nebistven (ocena B). Na izlivnem delu Krke je tudi obsežno drstišče platnice, na 

katerega pa se prihajajo drstit platnice iz Save, medtem ko imajo platnice iz Krke 

drstišča predvsem v Krki gorvodno. Škodljivo vplivanje na drstišče bi tako imelo bistven 

vpliv na populacijo platnice v Savi, medtem ko bi bil vpliv na platnico v Krki nebistven 

(ocena B). 

V primeru, da bi ureditve na izlivnem delu Krke preprečevale nemoteno prehajanje rib v 

Savo in nazaj v Krko, bi nastopili veliki daljinski in trajni vplivi na populacije 

obravnavanih vrst rib. Največji negativni vpliv bi bil na platnico, ki je izrazita selivka. Za 

zagotovitev prehodnosti med Krko in Savo in povezljivosti populacij platnice je namesto 

kaskadnega odseka predvidena kamnita drča z naklonom 1:40, ki ima nalogo 

prehodnega odseka za omejitev širjenja zajezitve v Krko, obenem pa omogoča 

prehodnost za ribe. Za primer zelo nizke gladine Save na sotočju (< 139,4 m n.m.), tako 

da bi bil prehod za ribe na drčo onemogočen, bo zgrajena ribja steza, ki se nahaja ob 

desnem bregu Krke od konca kamnite drče in se spušča proti koritu Save. Prehajanje 

platnic (in tudi vseh drugih vrst rib) med Savo in Krko bo tako v celoti omogočeno 

(ocena C). 

Ker potočni piškurji in činklja na območju posega niso bili zabeleženi (potrjeni), 

predvidevamo, da nanje ne bo vpliva (ocena A). 

Prav tako ne bo vpliva na nekatere druge vrste in habitatne tipe, ki se na območju 

posega ne pojavljajo: navadni netopir, veliki studenčar, navadni koščak, črtasti 

medvedek, človeška ribica, jame, ki niso odprte za javnost, ilirski hrastovo-belogabrovi 

gozdovi (ocena A). 

Vpliv na vrste, ki se na tem območju pojavljajo v manjšem obsegu ali občasno (rogač, 

puščavnik, močvirska sklednica, bober, vidra) in na navadnega škržka ter habitatni tip 

vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis 

in Callitricho-Batrachion bo med obratovanjem nebistven (ocena B). 

 

Ker je iz zgoraj navedenega razvidno, da bo kljub omilitvenim ukrepom vpliv na 

zvezdogleda še vedno bistven, so predvideni izravnalni ukrepi za nadomestitev 

izgubljenega habitata (vključno z drstišči) na izlivnem delu Krke. Predvidena je 

vzpostavitev novega habitata in novih drstišč na izlivnem delu Krke, ki bodo čim bolje 
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nadomestila obstoječa izgubljena drstišča. Novo stanje v izlivnem delu Krke je treba 

vzpostaviti pred prvo delno polnitvijo akumulacije, zato, da imajo ciljne obravnavane 

skupine (tudi ostale ribje vrste, katerih habitat zaradi večje cone razširjenosti v Krki sicer 

ne bo bistveno prizadet) na voljo obstoječa prodišča in drstišča v reki Savi. Šele po 

končani izvedbi izlivnega dela in potrditvi ustreznosti izvedbe vseh ukrepov s strani 

strokovnjaka oziroma strokovne institucuje s področja ribištva se lahko prične s polnitvijo 

akumulacije. Novo razvita drstišča se lahko tudi morfološko spremenijo. Še posebej se 

lahko pričakuje izguba finega in srednjega proda dokler se ne oblikuje obloga. Zato se 

priporoča deponiranje proda gorvodno od drstišč. Zaradi kompleksnosti ihtioloških 

pogojev za drst in habitat rib na izlivnem odseku Krke na eni strani, in zahteve po 

zagotavljanju načrtovane poplavne varnosti Krške vasi in velikih Malenc na drugi strani, 

se je predvidene ureditve preverilo in optimiralo s hidravlično modelno raziskavo, ki se je 

izvedla s pomočjo fizičnega in numeričnega modela (Hidravlična modelna raziskava 

izlivnega odseka Krke, Hidroinštitut, februar 2020). Na ta način se je natančno določilo 

zasnovo ureditev, tako da so zagotovljeni zadostni nakloni in posledično zadostna hitrost 

toka na drstiščih, hkrati pa je zagotovljena tudi stabilnost drstišč. Skladno s poročilom in 

strokovnim mnenjem ZZRS (marec 2020) je bila tekom raziskave kot najustreznejša 

prepoznana varianta 41, ki ustvarja najbolj raznolike pogoje in omogoča vzpostavitev 

drstišč za vse kvalifikacijske vrste rib. Glede na rezultate raziskave se z varianto 41 

površine območij z optimalnimi in površine, kjer so poleg optimalnih zajete tudi površine 

z suboptimalnimi hidravličnimi pogoji za drst, pomembno povečajo trem kvalifikacijskim 

vrstam (bolen, platnica in upiravec) in se ne spremenijo petim kvalifikacijskim vrstam 

(pohra, sulec, pezdirk, donavski potočni piškur in beloplavuti globoček). Površine za drst 

se sicer nekoliko zmanjšajo sedmim kvalifikacijskim vrstam (zvezdogled, kapelj, 

kesslerjev globoček, činklja ter navadna, velika in zlata nežica), vendar od teh sedmih 

vrst činklja tu ni bila zabeležena (bolj ji ustreza muljasto dno v pritokih), navadna nežica 

na območju nima opredeljene cone habitata, kapelj, kesslerjev globoček ter velika in 

zlata nežica pa se pojavljajo po celotni reki Krki, kjer je dovolj ustreznih drstišč, da vpliv 

nanje ne bo bistven. Zvezdogled je izrazito reofilna vrsta. Glede na njegovo reofilnost mu 

reka Krka s svojimi hidrološkimi značilnostmi počasnega vodnega toka pravzapav najbolj 

ne ustreza, vendar v samem vodotoku lahko najdemo posamezna območja oziroma 

odseke, kjer so hitrosti vode precej višje, in bi kot take lahko zvezdogledu ustrezale. 

Študija ZZRS (2013) ugotavlja, da s stališča strukture usedlin ustrezajo zvezdogledu 

odseki gorvodno od jezu pri Krški vasi na štirih vzorčnih mestih (Gazice, Cerklje ob Krki - 

2  ter Župeča vas), prav tako so na teh mestih ustrezne tudi pretočne razmere. 
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Slika 22: PRIKAZ VZORČENIH MEST, KI USTREZAJO HABITATU ZVEZDOGLEDA 

 

 

Jez v Krški vasi predstavlja zvezdogledu prostorsko bariero, ker mu otežuje migracijo 

gorvodno. S predvidenimi ureditvami pa bo prehodnost jezu izboljšana, migracijska pot 

se bo sprostila in omogočila gibanje in zadrževanje tudi gorvodno od jezu v Krški vasi. 

Spodnji del reke Krke (tudi predel nad pregrado v Krški vasi) spada v mrenski ribji pas, ki 

je s stališča pojavljanja zvezdogleda popolnoma ustrezen. V ribji združbi so prisotni: 

klen, mrena, pisanka, platnica, pohra, velika nežica, zlata nežica, kapelj, navadna nežica, 

navadni globoček, pezdirk, som, ščuka in zelenika. Nekatere med njimi so običajne 

spremljevalne vrste zvezdogleda v vodotokih, kjer je le-ta prisoten. To nakazuje na 

njegovo morebitno prisotnost, če na tem območju ne bi bilo jezu v Krški vasi in nekaterih 

drugih pregrad. Prikaz ustreznega predela nad pregrado v Krški vasi je povzet po študiji 

ZZRS (2013). Površina prikazanega območja znaša cca 5ha. 
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Slika 23: PRIKAZ USTREZNEGA OBMOČJA ZA ZVEZDOGLEDA NAD PREGRADO (JEZOM) V KRŠKI VASI 

 

 

 

Po končanih ureditvah v izlivnem delu Krke in stabilizaciji razmer ocenjujemo, da se bo 

populacija zvezdogleda v novonastalih pogojih obnovila. Zaradi dviga dna ne bo vpliva 

nihanja vode v akumulaciji, hkrati pa ureditve v izlivnem delu Krke zagotavljajo širok 

spekter globin vode in hitrosti vodnega toka. Skupine skal in skalni osamelci na drstišču 

omogočajo ustvarjanje dodatnih ugodnih hidravličnih pogojev, na način, da se ob skalah 

zaradi obtekanja vode pojavijo večje hitrosti, za in med skalami pa zatočišča oz. 

počivališča. Z izboljšano prehodnostjo jezu pri Krški vasi bodo dani pogoji, da se 

zvezdogledu poveča habitat glede na obstoječe stanje. S predvidenimi izravnalnimi 

ukrepi bodo zagotovljene funkcije, primerljive tistim, ki so utemeljile merila za izbiro 

prvotnega območja. Glavno merilo za izbiro območij Natura 2000 za zvezdogleda je bilo, 

glede na Strokovne osnove za vzpostavljenje omrežja Natura 2000 (ZZRS, 2003), 

prisotnost vrste. Izravnalni ukrepi so zato usmerjeni na ohranjanje prisotnosti vrste na 

območju. V kolikor bi se izravnalnim ukrepom navkljub izkazalo, da se stanje populacije 

zvezdogleda v Krki slabša, predlagamo, da se zvezdogled kot kvalifikacijska vrsta doda v 

Natura 2000 območju Sava - Medvode – Kresnice (SI3000262), kjer je ustrezen habitat 

in je po podatkih BiosWeb (2020) tudi prisoten. Tako bo omogočena zadostna 

vključenost vrste v omrežje Natura 2000 in zagotovljeno njeno dolgoročno ohranjanje. 

Uredba o DPN za območje HE Mokrice sicer predvideva tudi, da bi se lahko potrebno 

zadostno gensko povezljivost zagotovilo umetno, npr. z izlovom in prenašanjem osebkov 
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ali z umetnim gojenjem in vlaganjem, vendar menimo, da ta rešitev ni dolgoročno 

ustrezna. 

Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Ocene vpliva na posamezne vrste in varstvene cilje so podane v prilogi 2 Dodatka - 

Matrike vplivov izgradnje HE Mokrice. 

 

 

POV Dobrava-Jovsi (SI5000032) 

 

Na obravnavano Natura območje v okviru ureditev posega predvidena postavitev novega 

priključnega dvosistemskega 2 x 110 kV daljnovoda. Znotraj območja predvidenega 

posega med gradnjo in obratovanjem je 23,39 ha površin obravnavanega Natura 2000 

območja, kar predstavlja 0,82 % površin celotnega varovanega območja. Predvidene 

ureditve med gradnjo in obratovanjem posegajo v cone habitata vseh kvalifikacijskih 

vrst, vendar v obsegu manj kot 1 %. 

 

Slika 24: OBMOČJE POSEGANJA NA POV DOBRAVA – JOVSI MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

 
 

V času gradnje 

Gradbena dela bi v času razmnoževanja (od vključno marca do vključno julija) 

kvalifikacijskih vrst ptic predstavljala velik negativen vpliv na ta pomemben življenjski 

cikel. Zmotila bi potek razmnoževanja in s tem začasno vplivala na velikost lokalnih 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  206 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

populacij omenjenih vrst (bi jih zmanjšala). Odrasli osebki se ob vznemirjanju umaknejo, 

a pri tem zapustijo gnezdo – zarod pa je v nevarnosti, da propade zaradi podhladitve, 

lakote ali plenjenja. Ocenjujemo, da bo hrup ob pripravljanju trase (podiranje dreves), 

pripravi temeljev za stebre in napeljevanju vodnikov vplival na občutljive vrste (npr. črna 

štorklja) do razdalje 500 m. Ker se mladiči telesno velikih vrst (črna štorklja) po speljavi 

iz gnezda še nekaj časa zadržujejo v okolici gnezda, lahko traja obdobje, ko so ptice na 

vznemirjanje bolj občutljive do začetka septembra. Gradbena dela v času razmnoževanja 

kvalifikacijskih vrst ptic na SPA območju bi začasno neposredno in daljinsko negativno 

vplivala na te vrste. Predvideno je, da se gradnja daljnovoda in vzdrževalna dela pod 

daljnovodom (sečnja, košnja) opravljajo v času, ko ne bodo motili razmnoževanja ptic na 

tem območju, to je od 1. septembra do 29. februarja. To bo omililo vpliv na vse 

kvalifikacijske vrste ptic do te mere, da bo vpliv nebistven (ocena C). 

V primeru parkiranja gradbene mehanizacije, odlaganja izkopanega materiala, 

gradbenega materiala ali drugih odpadkov izven za to predvidenih lokacij, bi lahko prišlo 

do dodatnega škodljivega vpliva na habitate ptic, izven območja posega. Vpliv bi bil 

neposreden in začasen. Po končani gradnji bi se ti habitati sčasoma obnovili, vendar bi 

bila lahko obnova dolgotrajna. Da ne bi prišlo do parkiranja gradbene mehanizacije, 

odlaganja izkopanega materiala, gradbenega materiala ali drugih odpadkov izven za to 

predvidenih lokacij, se v času gradnje se zagotovi občasni naravovarstveni nadzor s 

strani biologa in/ali ZRSVN (ukrep ISN6). S tem bo preprečen dodatni negativni vpliv na 

habitat kvalifikacijskih vrst ptic (ocena C). 

Osvetljevanje gradbišča bi zaradi sevanja proti nebu lahko motilo predvsem nočne vrste 

ptic. Vpliv bi bil neposreden, daljinski in začasen. Ker so kvalifikacijske vrste ptic na 

obravnavanem območju dnevno aktivne, bo vpliv osvetljevanja na vse kvalifikacijske 

vrste ptic nebistven (ocena B). 

 

V času obratovanja 

Sam daljnovod s stebri in vodniki predstavlja fizično oviro v prostoru, ki ima trajen 

negativen vpliv predvsem na ptice. Neposredni trajni škodljivi vplivi daljnovodov na ptice 

so lahko zaradi smrti ali poškodbe, do katerih lahko pride zaradi trkov z elementi 

daljnovoda ali zaradi električnega udara. Delež trkov ptic je pri zaščitnem vodniku v dveh 

nivojih manjši, kot pri razporeditvi v treh ali štirih nivojih. Če so vodniki med podpornimi 

stebri močno povešeni to poveča višinski razpon ovire in možnost naleta ptice. Smrt ptic 

zaradi električnega udara na visokonapetostnih daljnovodih je redka. Za ptice so bistveno 

bolj problematični srednje napetostni daljnovodi. Vse vrste ptic niso enako dovzetne za 

trke z vodniki daljnovodov. Bolj ranljivi so slabi letalci in veliki jadralci. Med 

kvalifikacijskimi vrstami za POO Dobrava-Jovsi sta to kosec in črna štorklja. Vpliv na ti 

dve kvalifikacijski vrsti bi bil brez upoštevanja omilitvenih ukrepov bistven. Neposredne 

trajne škodljive vplivedaljnovoda na ptice zaradi smrti ali poškodbe, do katerih lahko 

pride zaradi trkov z elementi daljnovoda, je mogoče preprečiti z uporabo markerjev, ki 

naredijo vodnike bolj vidne in pticam omogočajo hitrejšo zaznavo ovire v prostoru, zaradi 

česar se lahko izognejo trku z vodniki. Vpliv na kosca in črno štorkljo bo ob upoštevanju 

omilitvenega ukrepa omiljen do te mere, da bo nebistven (ocena C). 

Do posrednega trajnega negativnega vpliva na ptice pride zaradi povečanega števila 

plenilcev v okolici daljnovodov, ki trupla izkoriščajo za svojo hrano ter zaradi spremembe 

v strukturi in funkciji habitata ptic (fragmentacija). Ob izgradnji novega daljnovoda in 30 

m koridorja pričakujemo sečnjo in s tem izgubo dela površin gozda. To bo vplivalo 
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predvsem na vrsti, ki naseljujeta tudi gozdni predel – srednjega detla in črno štorkljo. 

Golosek je predviden le v širini oddaljenosti spodnjega obesišča vodnika od osi stebra 

povečani za 1 meter ter na območjih predvidenih stebrov. Drugod se izvede selektivna 

sečnja. V prečnem prerezu koridorja daljnovoda se poseka oblikuje tako, da se pod 

daljnovodom ohrani nižja grmovna zarast, proti robovom poseke pa se rastlinje postopno 

dviguje. Tako bo del gozdnega habitat na območju posega ohranjen. Ker je novi 

daljnovod načrtovan ob že obstoječem daljnovodu in ker trasa posega v majhen delež 

habitata obeh vrst (manj kot 1 %), bistvenih negativnih vplivov zaradi izgube habitata na 

črno štorkljo in srednjega detla ne pričakujemo (ocena B). 

Na območju kulturne krajine (ekstenzivni sadovnjaki in travniki), ki je življenjski prostor 

kosca, rjavega srakoperja in črnočelega srakoperja, pričakujemo dejansko izgubo 

habitata le na lokacijah postavitve stebrov. Travniki in sadovnjaki pod daljnovodom se 

bodo ohranili. Mokrotni habitati, tudi takšni ob melioracijskih jarkih, pa so tudi življenjski 

prostor bičje trstnice in kobiličarja. Ker so lokacije stojišč stebrov daljnovoda so 

umeščene izven strug in brežin potokov, se na mokrotne obrežne habitate ne bo 

posegalo, ob potokih se bo ohranila grmovna in nižja drevesna vegetacija. Vpliv na 

naštete vrste bo zato nebistven (ocena B). 

Zaradi postavitve novega daljnovoda bi prišlo do povečane ravni hrupa v bližini 

daljnovoda, in sicer zaradi prasketanja. Ker je novi daljnovod načrtovan večinoma ob že 

obstoječem daljnovodu (ki že v obstoječem stanju povzroča hrup) in ker ocenjujemo, da 

se bodo ptice na hrup sčasoma navadile, bistvenih negativnih vplivov zaradi povečani 

ravni hrupa ne pričakujemo (ocena B). 

Vzdrževalna dela pod daljnovodom (sečnja, košnja) bi v času razmnoževanja 

kvalifikacijskih vrst ptic predstavljala velik negativen vpliv na ta pomemben življenjski 

cikel živali. Vzdrževalna dela v času razmnoževanja kvalifikacijskih vrst ptic bi 

neposredno in daljinsko negativno vplivala na vse kvalifikacijske vrste. Predvideno je, da 

se gradnja daljnovoda in vzdrževalna dela pod daljnovodom (sečnja, košnja) opravljajo v 

času, ko ne bodo motili razmnoževanja ptic na tem območju, to je od 1. septembra do 

29. februarja. To bo omililo vpliv na vse kvalifikacijske vrste ptic do te mere, da bo vpliv 

nebistven (ocena C). 

 

Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Ocene vpliva na posamezne vrste in varstvene cilje so podani v prilogi 2 - Matrike vplivov 

izgradnje HE Mokrice. 

 

POO Dobrava-Jovsi (SI3000268) 

 

Na obravnavano Natura območje v okviru ureditev posega predvidena postavitev novega 

priključnega dvosistemskega 2 x 110 kV daljnovoda. Znotraj območja predvidenega 

posega med gradnjo in obratovanjem je 23,39 ha površin obravnavanega Natura 2000 

območja, kar predstavlja 0,82 % površin celotnega varovanega območja. Predvidene 

ureditve med gradnjo in obratovanjem posegajo v cone habitata vseh kvalifikacijskih vrst 

in habitatnih tipov, razen habitatnega tipa ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, ki se na 

območju posega ne pojavlja in ga v nadaljevanju zato več podrobneje ne obravnavamo. 

 

 

V času gradnje 
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Med gradnjo bi zaradi izkopov in sečnje gozda na območju gradbišča lahko prišlo do 

škodljivega vpliva na osebke kvalifikacijskih vrst živali, ki ne morejo pravočasno 

pobegniti – predvsem ličinke kvalifikacijskih vrst žuželk. Vplivi bi bili neposredni in 

srednjeročni. Smrtnost praviloma nima velikih vplivov na populacijsko številčnost, saj 

zajema relativno majhne površine, dogodki pa se običajno ne ponavljajo. Znotraj cone 

habitata močvirskega cekinčka so umeščeni le 4 stebri daljnovoda, zato je površina, na 

kateri bi lahko prišlo do škodljivega vpliva na gosenice močvirskega cekinčka, zelo 

majhna in poseg ne bo bistveno vplival na izgubo osebkov vrste (ocena B). Pri 

poseganju v gozdni prostor bo drevje v celoti odstranjeno le v širini oddaljenosti 

spodnjega obesišča vodnika od osi stebra povečani za 1 meter ter na območjih 

predvidenih stebrov. Drugod se izvede selektivna sečnja. V prečnem prerezu koridorja 

daljnovoda se poseka oblikuje tako, da se pod daljnovodom ohrani nižja grmovna zarast, 

proti robovom poseke pa se rastlinje postopno dviguje. Pri sečnji bi lahko prišlo do 

škodljivega vpliva predvsem na osebke kvalifikacijskih vrst žuželk, katerih ličinke se 

razvijajo v lesu – rogača in hrastovega kozlička. Vpliv na rogača bi bil še posebej velik, 

če bi se ob izgradnji koridorja odstranjevalo padla, stara, mrtva, nagnita drevesa in 

njihove korenine ali če bi se drevesa sekalo prenizko – tik nad tlemi. Znotraj območja 

posega je manj kot 1 % cone habitata rogača in hrastovega kozlička, saj je trasa novega 

daljnovoda umeščena ob robu trase obstoječega daljnovoda. Zato ocenjujemo, da bo 

vpliv na ti dve vrsti nebistven (ocena B). Kljub temu, da bo poseganje v cono habitata 

rogača in hrastovega kozlička majhno, pa za še dodatno zmanjšanje vpliva predlagamo, 

da se pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj, topol) pušča maksimalno visoke panje. 

Pri poseganju v gozdni rob je možen tudi začasen negativen vpliv na gosenice črtastega 

medvedka, vendar bo vpliv kratkotrajen, ker je vrsta splošno razširjena, pa bo vpliv 

nebistven (ocena B).  

Ker so lokacije stebrov daljnovoda umeščene izven strug in brežin vodotokov in obrežne 

vegetacije, bo vpliv na vodne in obvodne kvalifikacijske vrste (činklja, navadni škržek, 

veliki studenčar, ozki vrtenec, močvirska sklednica, nižinski urh, hribski urh, veliki pupek) 

nebistven (ocena B). 

Med gradnjo bo prisoten škodljiv vpliv le na majhen del habitatnega tipa nižinski 

ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – le na 

območju treh stojišč stebrov. Pod vodniki daljnovoda pa bo habitatni tip ohranjen. Vpliv 

bo zato nebistven (ocena B). 

Med gradnjo bo prisoten tudi škodljiv vpliv na del gozdnih habitatnih tipov bukovi gozdovi 

(Luzulo-Fagetum) in obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus 

laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek 

(Ulmenion minoris). Ker bo posek izveden na robu trase obstoječega daljnovoda in ker bo 

pri poseganju v gozdni prostor bo drevje v celoti odstranjeno le v širini oddaljenosti 

spodnjega obesišča vodnika od osi stebra povečani za 1 meter ter na območjih 

predvidenih stebrov, bo vpliv nebistven (ocena B). 

Osvetljevanje gradbišča bi zaradi sevanja proti nebu lahko motilo življenjske cikle 

(razmnoževanje, prehranjevanje…) kvalifikacijskih vrst črtasti medvedek, rogač in 

hrastov kozliček. Te skupine privlačijo umetni viri svetlobe, še posebej takšni, ki sevajo 

večje količine svetlobe v ultravijoličnem spektru. Vpliv osvetljevanja ocenjujemo kot 

neposreden in daljinski ter v času gradnje kot začasen. Efekt ima za populacije teh 

skupin živali zelo negativne posledice, kajti namesto prehranjevanja ali iskanja spolnega 

partnerja, ki je osnovni pogoj za nadaljevanje vrste, se osebki preko noči zadržujejo pri 
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svetilu. 62. člen uredbe o DPN (Uradni list RS, št. 69/13) predvideva: Med gradnjo se 

gradbišča ponoči ne osvetljujejo, razen v posebnih primerih, ko se uporabijo izključno 

svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Svetila za 

varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s samodejnim vklopom in izklopom. 

Vpliv osvetljevanja gradbišča na kvalifikacijske vrste črtasti medvedek, rogač in hrastov 

kozliček bo s tem ukrepom omiljen do te mere, da bo nebistven (ocena C). 

V primeru parkiranja gradbene mehanizacije, odlaganja izkopanega materiala, 

gradbenega materiala ali drugih odpadkov izven za to predvidenih lokacij, bi lahko prišlo 

do dodatnega škodljivega vpliva na habitate kvalifikacijskih vrst ali na kvalifikacijske 

habitatne tipe. Vpliv bi bil neposreden in začasen. Po končani gradnji bi se ti habitati in 

habitatni tipi sčasoma obnovili, vendar bi bila lahko obnova dolgotrajna. Da ne bi prišlo 

do parkiranja gradbene mehanizacije, odlaganja izkopanega materiala, gradbenega 

materiala ali drugih odpadkov izven za to predvidenih lokacij, se v času gradnje se 

zagotovi občasni naravovarstveni nadzor s strani biologa in/ali ZRSVN. S tem bo 

preprečen dodatni negativni vpliv na habitat kvalifikacijskih vrst in na kvalifikacijske 

habitatne tipe (ocena C). 

Negativni vplivi zaradi hrupa in prašenja bodo kratkotrajni in nebistveni (ocena B). 

 

V času obratovanja 

V času obratovanja bo trajno zaseden prostor na območju stebrov ter trajno 

sprememnjen gozdni habitat v koridorju 30-metrov širokem koridorju trase. Sami stebri 

zavzemajo majhno površino, zato vpliv izgube habitata na območju stebrov ne bo 

bistven. Ker so lokacije stebrov daljnovoda umeščene izven strug in brežin vodotokov in 

obrežne vegetacije, bo vpliv na vodne in obvodne kvalifikacijske vrste (činklja, navadni 

škržek, veliki studenčar, ozki vrtenec, močvirska sklednica, nižinski urh, hribski urh, 

veliki pupek) nebistven (ocena B). Prav tako bo nebistvena izguba habitata za travniške 

vrste in habitatne tipe, saj bodo površine pod vodniki ohranjene (nižinski ekstenzivno 

gojeni travniki, močvirski cekinček – ocena B). Na gozdnem območju bo na trasi 

daljnovoda novo vzpostavljen nov gozdni rob, ki bo oblikovan z višinsko stopnjevanim 

prehodom ohranjene vegetacije. Ta bo predstavljal primeren habitat za črtastega 

medvedka. Vpliv na črtastega medvedka bo nebistven (ocena B). Gozdni vrsti rogač in 

hrastov kozliček bosta sicer trajno izgubili del svojega habitata, vendar bodo izgube 

majhne (< 1 % cone habitata), saj je daljnovod umeščen ob že obstoječi 440 kV 

daljnovod. Tekom življenjske dobe daljnovoda se bo izvajalo periodično vzdrževanje 

gozdne poseke, ki pa se bo izvajalo le z odstranjevanjem previsoko zrasle in nezaželene 

drevnine.Vpliv na obe vrsti bo zato nebistven (ocena B). Kljub temu, da bo poseganje v 

cono habitata rogača in hrastovega kozlička majhno, pa za še dodatno zmanjšanje vpliva 

predlagamo, da se pri vzdrževalnih delih pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj, topol) 

pušča maksimalno visoke panje. 

 

Ocena vpliva na varstvene cilje območja 

Ocene vpliva na posamezne vrste in varstvene cilje so podane v prilogi 2 Dodatka - 

Matrike vplivov izgradnje HE Mokrice. 
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POO Spodnja Sava (SI30000304) 

 

Junija 2014 je v Ljubljani potekal bilateralni biogeografski seminar, kjer je Evropska 

komisija preverjala zadostnost vključenosti vrst in habitatnih tipov v omrežje Natura 

2000 po spremembi omrežja leta 2013. Predstavniki pogajalskih skupin so za večino vrst 

in habitatnih tipov soglašali, da so s spremembo omrežja Natura 2000 leta 2013 sedaj 

zadostno vključene v omrežje. Kljub temu pa je morala Slovenija 15 vrst in 8 habitatnih 

tipov še dodati kot kvalifikacijske v obstoječa območja Natura 2000, za eno vrsto je 

morala določiti novo območje, 8 vrst pa dodatno raziskati. Biogeografski seminar je 

pokazal, da je Slovenija z dopolnitvijo omrežja Natura 2000 leta 2013 povečala zadostno 

vključenost vrst in habitatnih tipov v omrežje iz 72 % na 91 %. (ZRSVN, 2015) 

 

Na podlagi zaključkov biogeografskega seminarja je bilo za vrsto Rutilus pigus (ki, če 

smo natančni, naseljuje severni del jadranskega povodja in v Sloveniji ne živi; ker ime 

izhaja iz habitatne direktive, v Sloveniji nekako »pokriva« donavsko vrsto Rutilus virgo) 

določeno novo območje, da se zagotovi povezljivost populacije ribe platnice med Krko in 

Sotlo. Določeno je bilo območje na Savi med izlivom Krke in Republiko Hrvaško. V marcu 

2016 je bila sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000) (Ur. list RS, št 21/16), ki opredeljuje novo območje Spodnja 

Sava z eno samo kvalifikacijsko vrsto in enim ključnim varstvenim ciljem.  

 

Ob razglasitvi novega območja Natura z varstvenim ciljem zagotavljanja povezljivosti (in 

ne ohranjanja habitata kot takšnega) je na nek način že upoštevan družbeni konsenz, da 

se bomo namreč na račun energetske rabe na območju Spodnje Save odpovedali 

habitatom nekaterih, zlasti izrazito reofilnih ribjih vrst (zvezdogled, upiravec…). Ker pa ni 

nujno, da bi bila med njimi tudi platnica, je poudarjena zahteva, da se v izogib 

fragmentaciji že tako okrnjenega bodočega habitata zagotovi povezava med obema 

odsekoma dolvodno in gorvodno od jezovne zgradbe predvidene HE Mokrice in 

povezljivost populacije v širšem (zaenkrat ne najbolje in predvsem ne enoznačno 

opredeljenem) pomenu. Navsezadnje je bila Uredba o državnem prostorskem načrtu za 

območje hidroelektrarne Mokrice sprejeta že v letu 2013 in je ni možno ignorirati. 

 

Pregled vplivov 

 

Vsebino povzemamo po Dodatku k presoji sprejemljivosti na varovana območja za HE 

Mokrice, ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, april 2018.  

 

Znotraj območja predvidenega posega med gradnjo in obratovanjem je 92,2 ha površin 

obravnavanega Natura 2000 območja, kar predstavlja 78,4 % površin celotnega 

varovanega območja. Površine se prekrivajo s cono habitata platnice. 
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Slika 25: OBMOČJE POSEGANJA NA POO SPODNJA SAVA MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

 

 

Splošni vplivi hidroenergetskih objektov na stanje habitata in populacije platnice so 

povzeti po izdelani strokovni podlagi »Pregled stanja platnice na območju spodnje 

Save in omilitveni ukrepi na območju HE Mokrice, študija, Zavod za ribištvo 

Slovenija, Sp. Gameljne, maj 2015«. 

Vplivi jezov in zajezitev na ribje združbe so dobro poznani in večkrat opisani tako v 

Sloveniji (Povž, 2003) kot v tujini (Kruk & Penczak, 2000, Marmulla, FAO, 2001, Tarkus s 

sod., 2010, Fransen & Tobler, 2013). Vplivi jezov in zajezitev na ribje združbe so veliki, 

kompleksni in med seboj povezani. Med temi vplivi so bistveni izguba habitata rečnih vrst 

rib, spremembe v hitrosti vodnega toka, spremembe v fizikalno – kemijskih parametrih 

vode, spremenjeni medvrstni odnosi znotraj ribje združbe ter vpliv na prostorsko in 

časovno razporejanje rib znotraj vodotoka (Larinier, 2001). Spremembe iz lotičnega v 

lentični ekosistem predstavljajo velik problem za rečne (reofilne) vrste rib, ki so se 

evolucijsko razvile in prilagodile vse svoje življenjske funkcije na življenje v pogojih 

rečnega ekosistema, zato se na zmanjšan vodni tok in spremembe, do katerih v rečnem 

ekosistemu z vzpostavitvijo akumulacije pride, ne morejo prilagoditi. 

 

Večletne ihtiološke raziskave akumulacij Boštanj (Podgornik s sod., 2007, Zabric s sod., 

2010, 2013) in Blanca (Zabric s sod., 2009, 2010, 2013) ter prva ihtiološka raziskava 
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akumulacije Krško (Zabric s sod., 2014) so pokazale nekatere dejavnike, ki so bistveno 

spremenili življenjski prostor ribjih vrst v Savi in njenih pritokih, spremenili vrstna 

razmerja ribje združbe ter vplivali na stanje njihovih populacij. Rezultati teh raziskav 

kažejo v smer slabšanja stanja populacije platnice v akumulacijah. Eden od poglavitnih 

dejavnikov pri tem je zagotovo uničenje drstišč platnice v reki Savi in izlivnih delih 

pritokov. Platnica je glede na ekološke zahteve fito-litofilna drstnica, vendar z 

raziskavami drstišč v akumulacijah Boštanj, Blanca in Krško drst platnice do sedaj še ni 

bila potrjena. Na spremembe v populaciji platnice kaže tudi porušena starostna struktura 

populacije, saj v zadnjih vzorčenjih niso potrdili prisotnosti najmanjših osebkov platnice. 

Analiza stanja platnice na območju HE Krško je pokazala najmanjšo številčnost populacije 

v primerjavi s tremi gorvodnimi akumulacijami; razlog za to je lahko že viden 

kumulativni vpliv elektrarn na habitat in populacijo platnice. 

 

Glede na ugotovljene vplive v gorvodnih akumulacijah na stanje platnice pri izgradnji HE 

Mokrice pričakujemo podobne vplive na habitat in populacijo platnice, pri čemer je lahko 

skupni vpliv zaradi kumulativnih vplivov še večji. Kumulativni vplivi se v verigi 

akumulacijskih jezer lahko odrazijo na večjem geografskem območju, tekom daljšega 

časovnega obdobja obratovanja in so lahko posredni ali neposredni. Pojavijo se kot 

posledica interakcij različnih dejavnikov ter niso vedno preprosto predvidljivi, na ribje 

združbe pa imajo lahko uničujoč vpliv. Ker ocenjevanje vpliva kumulativnih učinkov 

vključuje kompleksno interakcijo vplivov posegov v rečni ekosistem v preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti, je takšno ocenjevanje težavno, ti vplivi pa so lahko bistvenega 

pomena za ribe in njihove združbe (Larinier, 2001). Iz raziskav (Barbosa s sod., 1999) je 

kot kumulativni vpliv kaskade zajezitev na primer znan učinek velikih sprememb v 

kvaliteti vode in združbah fitoplanktona. Večina hranil in sedimenta se absorbira in odloži 

v prvi akumulaciji, zato se v prvih akumulacijah v prehranjevalni verigi pojavi 

hiperevtrofno stanje, kjer se količine nutrientov v presežku ne morejo več absorbirati, se 

pojavi evtrofično stanje tudi v spodnjih akumulacijskih jezerih. 

 

Na območju HE Brežice in HE Mokrice je platnica razširjena po celotnem toku reke 

Save ter po celotnem toku dveh največjih pritokov tega območja, Krke in Sotle 

(Podgornik s sod., 2009). Podatki iz Ribiškega katastra poleg prisotnosti v revirjih na 

območju reke Krke in Sotle navajajo prisotnost platnice še v Gabernici in njenih pritokih 

Bučlen, Žabjek in Graben ter v pritoku Bregana. V reki Krki je platnica razširjena po 

celotnem toku. V Sotli se platnica pojavlja po celotnem toku reke (Ribkat, ZZRS) in v 

nekaterih pritokih. 

 

V študiji Podgornik s sodelavci (2009) je bila ocena naseljenosti na območju HE Brežice in 

HE Mokrice podana za reko Savo, Krko in Sotlo. Največja naseljenost platnice je bila 

ugotovljena v reki Sotli, nekaj manjša je bila v reki Krki, najmanjša pa v Savi. Za reko 

Krko je bilo ugotovljeno, da se vzdolž toka naseljenost platnice povečuje proti izlivnemu 

delu Krke. Na območju HE Brežice in HE Mokrice je analiza velikostne strukture 

populacije pokazala dobro stanje populacije platnice v Krki in Sotli, medtem ko je bila le-

ta v reki Savi porušena, saj so v vzorcih manjkali srednji velikostni razredi (Podgornik s 

sod., 2009). 
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Dvig gladine vode na obratovalno koto na odseku med pregradama HE Krško in HE 

Mokrice bo v reki Savi na tem odseku povzročil velike spremembe habitata platnice in 

ostalih reofilnih vrst rib. Spremenile se bodo hidromorfološke lastnosti reke, kar se bo 

pokazalo kot povečana globina vode, upočasnjen in umetno reguliran vodni tok, 

zamuljevanje rečnega dna, odsotnost brzic ter močno zmanjšan obseg obrežne 

vegetacije in skrivališč za ribe. 

 

Z izgradnjo hidroelektrarn je platnica izgubila rečni habitat na odseku med gorvodnim 

odsekom vplivnega območja HE Vrhovo do jezovne zgradbe HE Krško, kjer je Sava 

zajezena v niz pretočnih akumulacij. Z izgradnjo HE Mokrice bo platnica na območju 

spodnje Save v Sloveniji trajno izgubila še zadnji odsek rečnega habitata. 

 

V akumulaciji se spremenijo tudi obrežni habitati. Obrežni del akumulacije ribjim 

mladicam predstavlja habitat, kjer najdejo skrivališča in hrano. Z nesonaravnimi 

izravnavami in utrditvami brežin se je zmanjšala kvaliteta obrežnega habitata; v veliki 

meri je bila odstranjena obrežna vegetacija, še zlasti grmovnice in drevesa. V obrežnem 

pasu se kot posledica obratovanja odlagajo velike količine mulja. Zaradi nihanja vodne 

gladine do 1,3 m ta pas zaradi nestalnih razmer predstavlja ekstremne življenjske 

razmere za ribe. Muljasta usedlina v obrežnem pasu predstavlja neustrezen habitat za 

bentoške nevretenčarje in ostale organizme, ki so hrana ribam. 

 

Jezovi hidroelektrarn prekinejo naravni transport rečnih usedlin, ki tvorijo drstišča 

(Kondolf in Mathews, 1993). Posledično se na dolvodnih odsekih zaradi zmanjšanega 

plavljenja sedimentov zmanjšajo tudi količine substrata (gramoz, prod), ki litofilnim 

drstnicam predstavlja drstni substrat (Bunte, 2004). 

 

V nadaljevanju podajamo tabelarični pregled predvidenih posegov in njihovih vplivov. 

Omenjene ureditve posegajo z neposrednim ali daljinskim vplivom na območje Natura 

2000. 

 

Tabela 51: PREGLED PREDVIDENIH POSEGOV IN VPLIVOV NA OBMOČJU SPODNJA SAVA 

Poseg po Pravilniku Poseg v Natura 2000 

območje Spodnja Sava 

Vpliv posega na Natura 

2000 območje Spodnja Sava 

Gradnja ali razširitev 

hidroelektrarne 

 

Gradnja HE Mokrice skupaj 

s potrebno infrastrukturo 

 

Izgradnja 

akumulacijskega bazena 

fizično posega v 

predvideno območje 

Natura 2000 – Spodnja 

Sava. Vpliv bo 

neposreden in daljinski.  

 

Izgradnja akumulacije bo 

spremenila hidrodinamične 

razmere v reki Savi predvsem 

gorvodno od zajezitve. Povišan 

bo nivo vode, upočasnjen bo 

rečni tok, spremenjeni bodo 

fizikalno kemijski parametri v 

vodi ter posledično spremenjen  

rečni habitat. Prišlo bo do 

poslabšanja habitatnih razmer 

in uničenja obstoječih drstišč 

znotraj akumulacije za 

kvalifikacijsko vrsto – platnica.  

Postavitev ali  Izgradnja jezovne zgradbe bo 
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povišanje oz. 

sprememba pregrad 

ali jezov (primeroma 

jezovi, zapornice, 

pragovi)* 

 

Jezovna zgradba z vsemi 

pripadajočimi 

konstrukcijskimi in 

tehnično-tehnološkimi 

elementi (strojnica & 

prelivna polja)  ter izvedba 

premostitve - most čez 

prelivna polja) za HE 

Mokrice. 

Izgradnja jezovne 

zgradbe fizično posega v 

predvideno območje 

Natura 2000 – Spodnja 

Sava. Vpliv bo 

neposreden in daljinski.  

 

povzročila akumulacijo in 

spremenjene hidrodinamične 

razmere v reki Savi, predvsem 

gorvodno od zajezitve. Povišan 

bo nivo vode, upočasnjen bo 

rečni tok, spremenjeni bodo 

fizikalno kemijski parametri v 

vodi ter posledično spremenjen 

tudi rečni habitat.  Prišlo bo do 

poslabšanja habitatnih razmer 

in uničenja obstoječih drstišč 

znotraj akumulacije za 

kvalifikacijsko vrsto – platnica.  

Postavitev visokovodnih 

nasipov 

 

Pred jezovno zgradbo je na 

levem in desnem brebu 

akumulacije predviden 

visokovodni energetski 

nasip (skupna dolžin 4 

km).  

 

 

 

Predvidena postavitev 

visokovodnih nasipov v 

manjšem obsegu ( cca 

0,6 ha) fizično prekrivajo 

predlagano Natura 2000 

območja z neposrednim in 

daljinskim 50m vplivnim 

pasom. 

Povečan vpliv pričakujemo v 

času gradnje. Poseg lahko 

povzroči kaljenje vode, hrup  in 

motnje v okolju, občutljivo 

obdobje je predvsem v času 

drstenja.  

 

Izgradnja ali obnova 

obrežnega zavarovanja 

vodotoka 

 

Predvidene so ureditve 

brežin akumulacije na reki 

Savi. Predvidena je 

ureditev izlivnega dela 

Krke. Prav tako so 

predvidene so ureditve  

delov vodotokov Prilipski 

potok, Mali in Veliki 

Drnovc, Orehovec, Grajski 

potok in Gabernica. 

Predvidena je ureditev 

drstišča (NH) na leve 

bregu Save ob izlivu reke 

Krke. 

Obstoječe brežine reke 

Save bodo uničene. Za 

akumulacijski bazen se 

bodo brežine na novo 

uredile izven 

predlaganega območja 

Nature 2000. Vpliv bo 

neposreden in daljinski 

znotraj 50m vplivnega 

območja. 

 

Predviden poseg bo trajno 

spremenil  obstoječe brežine 

reke Save in hidromorfološke 

značilnosti vodotoka. Po 

izgradnji je predvidena 

sonaravna ureditev brežin. 

Vpliv bo začasen in bo opazen v 

času do vzpostavitve stabilne 

obrežne vegetacije, zaradi 

izgube skrivališč, počivališč in 

prehranjevalnega habitata,  

predvsem za ribje mladice.   

Redčenje ali 

odstranjevanje 

Obstoječa obrežna 

vegetacija bo v 80 % 

Z odstranitvijo obrežne 

vegetacije bo prišlo do izgube 
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obrežne vegetacije 

 

Ob napolnitvi akumulacije 

bo odstranjeno približno 80 

% obstoječe obrežne 

vegetacije ob Savi. 

Predvidena je ureditev 

izlivnega dela Krke 

(širitev). S posegom je 

predvidena ponovna 

sonaravna ureditev brežin. 

Predvidena je ureditev 

drstišča (NH) na leve 

bregu Save ob izlivu reke 

Krke. 

uničena, ostala se 

ohranja. Ob ureditvi 

akumulacijskega bazena 

se bodo brežine na novo 

uredile in zasadile.  

struktur za senčenje obrežnega 

dela. Prizadeta bodo 

prehranjevališča, skrivališča in 

počivališča. Vpliv bo začasen in 

bo najbolj opazen do 

vzpostavitve stabilnosti novo 

zasajene obrežne vegetacije.  

Odstranjevanje vodne 

vegetacije 

 

Predvidene so poglobitve 

struge reke Save 

(dolvodno od izliva reke 

Krke v dolžini približno 2 

km in za predvideno 

jezovno zgradbo v dolžini 

približno 400 m). Na novo 

je predvidena ureditev dna 

reke Krke na izlivnem delu 

Poseg bo  spremenil 

vrstno sestavo vodne 

vegetacije in s tem vplival 

na predlagano natura 

območje. 

V času gradnje bo habitat 

prizadet predvsem na mestih, 

kjer se bodo izvajala vodna 

dela, v času obratovanja pa bo 

prišlo zaradi spremenjenih 

fizikalno kemijskih pogojev do 

spremembe habitata. 

Regulacije ali čiščenje 

struge tekočih voda 

 

Predvidena so čiščenja na 

pritokih reke Save za 

zagotavljanje ustreznih 

pretokov. 

Regulacija in čiščenje 

struge reke Save bo 

fizično posegala v 

predvideno območje 

Natura 2000 – Spodnja 

Sava. Vpliv bo 

neposreden in daljinski. 

Možen pa je tudi 

kratkoročen daljinski vpliv 

zaradi čiščenja pritokov. 

 

Habitat vodnih organizmov bo v 

času gradnje prizadet 

predvsem ob fizičnih gradbenih 

delih s težko mehanizacijo. 

Vpliv bo tudi dolgoročen. Zaradi 

regulacije bo habitat trajno 

spremenjen. 

Renaturacija tekočih in 

stoječih voda 

 

Predvidena je renaturacija 

Gabernice. 

Predvidena je renaturacija 

reke Gabernice, ki ima 

lahko daljinski vpliv na 

predvideno območje 

Natura 2000.  

V fazi gradnje lahko pride 

zaradi gradbenih del v strugi 

Gabernice v njenem izlivnem 

delu do kratkotrajne povečane 

kalnosti vode.  

 

Opis obstoječega stanja populacije platnice v Sotli, Savi in Krki 
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Vsebino povzemamo po Dodatku k presoji sprejemljivosti na varovana območja za HE 

Mokrice, ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, april 2018 in dodajamo nekatera novejša 

dognanja po tem datumu. 

 

Na voljo ni konkretnih  podatkov, ki bi nakazovali kakšne so migracije v obstoječem 

stanju in kakšna je dejanska genska povezanost med osebki v Krki in Sotli - obstoječa 

povezljivost.  

 

Dostopni podatki glede nahajanja platnice na obravnavanem območju: 

 Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje HE Brežice - Izgradnja 

HE na spodnji Savi, končno poročilo, Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje 

Gameljne, junij 2009Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 

 Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev omrežja Natura 2000 

izbranih kvalifikacijskih vrst z območja predvidene izgradnje HE Mokrice – 

zaključno poročilo, ZZRS, Sp. Gameljne, december 2011. 

 Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2012, ribe, Končno poročilo, 

ZZRS , Sp. Gameljne marec 2013. 

 Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in omilitveni ukrepi na območju 

HE Mokrice, študija, ZZRS , Sp. Gameljne, marec 2015  

 

V nadaljevanju povzemamo podatke iz navedenih študij. 

 

Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje HE Brežice - Izgradnja HE na 

spodnji Savi 

 

Metode vzorčenja 

Časovni plan vzorčenja so naredili posebej za večje reke (vzorčenje iz čolna) in pritoke 

upoštevajoč mrtvice (brodenje) ter posebej za kvalitativne in kvantitativne metode 

vzorčenja. 

Z vzorčenjem so pričeli spomladi 2007. Na rekah Sava, Krka in Sotla so opravili najprej 

kvalitativno vzorčenje iz čolna. Po zaključenem kvalitativnem vzorčenju so pričeli s 

kvantitativnim vzorčenjem. Z metodo kvantitativnega vzorčenja iz čolna so večje reke 

vzorčili v vsakem letnem času začenši s Krko avgusta 2007. Zadnji teren v okviru 

vzorčenja večjih rek so opravili oktobra 2008. Prvo vzorčenje v sklopu kvalitativnega 

vzorčenja pritokov in mrtvic so opravili jeseni 2007, zadnje pa spomladi 2009. Praviloma 

so vzorčili v vseh letnih časih na večini lokacij. 

 

Razširjenost 

Platnica se pojavljala na številnih vzorčenih lokacijah po celotnem obravnavanem 

območju Save, Krke in Sotle, ki znaša dobrih 450 ha. Nekaj nahajališč je bilo tudi v 

nekaterih pritokih Save (Gabernici) in Krke (Toplici, Radulji, Račni, Lokavcu, Senuši, 

Čadraškem potoku, Studeni, in Kolarici). Vendar pa gre v teh primerih za mlade 

nedorasle osebke, ki so v pritoke prišli iz glavnega vodotoka in so bili na lokacijah 

prisotni in najdeni zgolj sporadično. Prava populacija platnice se nahaja le v Savi, Krki in 

Sotli. 

 

Naseljenost 
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Naseljenost rib so ocenjevali v večjih rekah in nekaterih pritokih. Podali so jo kot število 

(naseljenost) in maso (biomaso) osebkov na enoto površine vodotoka. 

Izračune naseljenosti rib v pritokih (kvantitativno brodenje) so povzeli po Seber in 

LeCren, 1967. Glede na padec števila ujetih rib v prvem in drugem izlovu so ocenili 

število (maso) rib na vzorčnem mestu (Richards in Mann, 1967).  

Izračune naseljenosti rib v večjih rekah (kvantitativno vzorčenje iz čolna) so povzeli po 

avstrijski metodologiji (Schmutz s sod., 2000). Ob upoštevanju uspešnosti ulova so 

ocenili število (maso) rib na vzorčen pas. Oceno naseljenosti (biomase) rib na izbranem 

območju pa so ocenili s tehtanim povprečjem ocen naseljenosti (biomase) na posamezen 

pas. Uteži so predstavljali deleži tipov habitatov, ki so se pojavljali na izbranem območju. 

Vsak pas je pripadal svojemu tipu habitata in je pri izračunu dobil ustrezno utež. 

 

Ocena naseljenosti (št. rib na ha) 

Skupna ocena naseljenosti platnice je bila v splošnem največja v Sotli, ocene so se gibale 

med 97 os./ha pozimi in 3888 os./ha jeseni, nekaj manjša v Krki (med 16 os./ha pozimi 

in 1372 os./ha poleti), najmanjša pa v Savi (med 8 os./ha poleti do 72 os./ha spomladi). 

Platnica se je v Savi pojavljala vzdolž celotnega preiskanega območja, manjkala je le v 

izlivnem delu Sotle. Njena razporejenost je bila dokaj enakomerna, kar nakazujejo 

podobne ocene naseljenosti na posameznih odsekih in posameznih letnih obdobjih. Le te 

so se gibale med 3 os./ha (odsek Brežice, poleti) in 59 os./ha (odsek Mokrice, jeseni). 

Izjema sta bila izlivni del Krke in deloma tudi odsek Brežice spomladi, ko so ocene 

naseljenosti močno odstopale (794 os./ha oz. 156 os./ha), kar si izdelovalci študije 

razlagajo s koncentracijo osebkov v času drsti oz po njej, saj je izlivni del Krke obsežno 

drstišče platnice. 

Rezultati kažejo, da se je glede na pozicijo v vodotoku večina platnic v Savi, predvsem 

manjših, zadrževala v obrežnem pasu, manjši del, predvsem večji osebki, pa v 

osrednjem delu vodotoka. Glede na hitrost toka se je večina platnic v Savi v vseh 

vzorčevanih obdobjih sicer zadrževala na predelih, kjer ni bilo brzic, vendar pa so bile 

prisotne tudi v brzicah in predelih mešanih pretočnih razmer. 

Podobno kot v Savi, se je platnica tudi v Krki pojavljala vzdolž celotnega preiskanega 

območja. V Krki je bila razporeditev platnic med osrednjim delom vodotoka in obrežnim 

pasom sicer bolj enakomerna, kljub temu pa se jih je spomladi, poleti in pozimi nekaj 

večje število zadrževalo ob bregu kot v sredini vodotoka. Razporeditev platnic v Krki je 

bila v splošnem dokaj enakomerna po celotni strugi ne glede na tip podlage, čeprav jo je 

bilo nekaj manj v predelih z malo makrofiti in predelih z drobnim substratom (izjema je 

poletje). Glede na globino vode je bilo jeseni in pozimi nekaj več platnic v globoki vodi, 

poleti pa v plitvi. 

V Sotli je bila ocena naseljenosti platnice spomladi v naravnem odseku (1077 os./ha) 

precej večja kot v reguliranem (14 os./ha) (slika 58), kar je posledica dejstva, da so v 

naravnem odseku ustrezne površine za drst platnice (slika 54), ki poteka v tem obdobju. 

V ostalih letnih obdobjih je bila naseljenost na obeh odsekih dokaj podobna, v naravnem 

odseku med 78 os./ha pozimi in 3144 os./ha poleti, v reguliranem pa med 52 os./ha 

pozimi in 2261 os./ha jeseni.  

Podobno kot v Krki je bila tudi v Sotli razporeditev platnic v splošnem dokaj enakomerna 

po celotni strugi ne glede na tip podlage, čeprav jo je bilo poleti nekaj več nad grobim, 

jeseni pa nekaj več nad drobnim substratom. Glede na globino vode je bil večji del 

platnic v vseh letnih obdobjih, razen jeseni, v globoki vodi, manjši del pa v plitvi. 
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Ocena naseljenosti (biomasa) 

Predstavitev naseljenosti glede na biomaso (kg/ha) kaže, da je bila na obravnavanem 

območju v splošnem v Savi največja biomasa platnice spomladi, v Krki poleti in Sotli 

jeseni, najmanjša pa pozimi Preko leta se je biomasa močno spreminjala v vseh treh 

vodotokih, saj so se ocene biomas v Savi gibale med 0,02 kg/ha do 20,6 kg/ha, v Krki 

med 1,6 kg/ha in 127,3 kg/ha ter v Sotli med 4,3 kg/ha in 233,9 kg/ha (priloga 38-40). 

Na posameznih odsekih reke Save je bila biomasa pozimi zelo nizka, še najvišja je bila na 

odseku izliv Krke, kjer je znašala 0,06 kg/ha. Na odseku Brežice, izliv Krke in odseku 

spodaj je bila najvišja spomladi (28,9 kg/ha, 603,2 kg/ha in 79,1 kg/ha), na odseku 

Mokrice pa jeseni (59,6 kg/ha). Na odseku izlivni del Sotle se platnica ni pojavljala. 

Tudi na posameznih odsekih reke Krke je bila biomasa pozimi zelo nizka, še najvišja je 

bila v odseku Kostanjevica, kjer je znašala 2,30 kg/ha (priloga 39). Na odsekih Otočec in 

Kostanjevica je bila najvišja poleti (38,4 kg/ha in 197,2 kg/ha), na odseku spodaj pa 

spomladi (59,2 kg/ha).  

V Sotli je bila biomasa pozimi najnižja, vendar vsaj v naravnem odseku nekoliko višja kot 

v Savi in Krki in je znašala 9,7 kg/ha. Tako na naravnem odseku, kot reguliranem je bila 

biomasa najvišja jeseni (210,4 kg/ha in 86,8 kg/ha). 

 

Migracije 

Za številne vrste rib je znano, da se lahko na drst opravijo na daljše razdalje v zgornje 

tokove rek ali v pritoke. Za vrste, ki so jih našli v potokih in so bile ugotovljene v rekah v 

večjem številu, izpostavljajo ščuko in linja ter v drugi skupini ogrico, platnico, podust in 

mreno. 

 

Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev omrežja Natura 2000 izbranih 

kvalifikacijskih vrst z območja predvidene izgradnje HE Mokrice 

 

Metode vzorčenja 

Vzorčili so z elektroribolovom, ki so ga prilagodili predelom v vodnem telesu, kjer se 

posamezna proučevana kvalifikacijska vrsta rib zadržuje. Vzorčenje se je izvajalo po 

standardiziranem postopku (protokolu), kar omogoča tako prostorsko primerljivost 

rezultatov bodisi znotraj posameznega vodnega telesa bodisi med posameznimi vodnimi 

telesi, kot tudi časovno primerljivost rezultatov. Uporabili so več različnih načinov 

kvantitativnega vzorčenja z elektroribolovom: elektroribolov pelagičnih in bentoških vrst 

v globokih vodotokih, elektroribolov vrst zakopanih v usedline in elektroribolov bentoških 

vrst v plitvih vodotokih, odvisno pač od situacije na terenu ter vrste rib, ki so jo lovili. 

Kvantitativno vzorčenje omogoča ocenitev abundance in biomase ribjih vrst v izbranem 

delu vodotoka. Na podlagi dolžinsko (celotna dolžina ribe) frekvenčne porazdelitve 

osebkov lahko za dovolj pogoste vrste (N>20) ocenijo starostno strukturo populacije, ki 

odraža stabilnost populacije skozi daljše časovno obdobje. 

 

Platnica se v Krki pojavlja vzdolž celotnega toka. V splošnem se gostota populacije vzdolž 

toka povečuje. Ocena naseljenosti v izlivnem delu Krke je 675 osebkov na ha. 

Naseljenost platnice v Savi na odseku od Brežic do Jesenic na Dolenjskem je ocenjena na 

59 osebkov na ha. V Sotli pa je naseljenost ocenjena med 2261 (reguliran del) in 3144 

(nereguliran del) osebkov na ha. Študija v predlogu novih Natura 2000 območij zaključi, 

da prisotna populacija platnice v spodnjem delu Save glede na predstavljene podatke ni 
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številčna, prav tako regulirana in dokaj homogena struktura ne nudi ravno optimalnih 

življenjskih pogojev. Namesto tega odseka, predlagajo za Natura 2000 območja Savinjo 

od Celja navzdol in reko Sotlo. Po njihovem mnenju bi bila z vzpostavitvijo ustreznih 

prehodov za vodne organizme v primeru postavitve predvidenih elektrarn omogočena 

tudi povezava med populacijami v Sotli, Krki, Mirni in Savinji. 

 

Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2012 

Na podlagi analize ribjih združb, je na spodnji sliki prikaz območja vzorčenja ribjih združb 

na mejnem odseku reke Save. 

 

Na vzorčevanem odseku reke Save so bili bregovi regulirani. Vodni tok je bil razgiban, 

prevladoval je laminarni tok, pojavljale so se tudi brzice in tolmuni. Globina vode je bila 

od 0,5 do 1,5 m. Usedline na dnu vodotoka so bile večinoma grobo granulirane, od 

gramoza do skal. Zasenčenost struge je bila skoraj nična, od 0 do 5 % površine struge 

vodotoka.  

   

Na preiskovanem odseku so ujeli 14 vrst rib, ki so vse, z izjemo srebrnega koreslja, 

avtohtone za to območje. Številčno so v ulovu prevladovali: klen (39 osebkov), zelenika 

(18 osebkov) in podust (12 osebkov), masno pa podust (11,95 kg), klen (4,55 kg) in 

mrena (2,80 kg). V vseh progah skupaj so ujeli 111 osebkov v skupni teži 24,31 kg. 

 

Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in omilitveni ukrepi na območju HE 

Mokrice, študija, ZZRS , Sp. Gameljne marec 2013 

 

Metoda dela: 

Podatke o razširjenosti, velikosti populacije, starostni strukturi, stanju habitata in drstišč 

platnice so povzeli iz izvedenih monitoringov rib na tem območju (Podgornik s sod., 

2007, Zabric s sod., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 

 

V študiji Podgornik s sodelavci (2009) je bila ocena naseljenosti na območju HE Brežice in 

HE Mokrice podana za reko Savo, Krko in Sotlo. Največja naseljenost platnice je bila 

ugotovljena v reki Sotli, nekaj manjša je bila v reki Krki, najmanjša pa v Savi. Za reko 

Krko je bilo ugotovljeno, da se vzdolž toka naseljenost platnice povečuje proti izlivnemu 

delu Krke (Podgornik s sod., 2009). 

 

Na območju HE Brežice in HE Mokrice je analiza velikostne strukture populacije pokazala 

dobro stanje populacije platnice v Krki in Sotli, medtem ko je bila le-ta v reki Savi 

porušena, saj so v vzorcih manjkali srednji velikostni razredi (Podgornik s sod., 2009). 

 

Novejše ihtiološke raziskave na obravnavanem območju 

 

V letu 2018 je bila opravljena Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju Spodnje 

Save in Krke v Sloveniji (Paul Veenvliet in Marko Zupančič, 2018, DPRS) 

 

Cilji raziskave so bili: 

- priskrbeti vpogled v status platnice na spodnji Savi in Krki, 

- preveriti obstoj drstišč platnice znotraj vplivnega območja HE Mokrice, 
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- priskrbeti pregled nad ribjo združbo, ki je prisotna na odsekih spodnje Save in 

Krke, s posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah, ki so bile navedene v 

prvih predlogih za Natura območji  

- na osnovi zbranih podatkov napovedati možne vplive, ki bi jih HE Mokrice imela 

na populacijo platnice in ribje združbe v celoti na odsekih spodnje Save in Krke. 

 

Terensko raziskavo so opravili 21. in 22. aprila 2018 s standardno opremo za 

elektroribolov s čolna (agregat 13,5 kW, sistem z 10 anodami, glej Sliko 1). Vzorčenje so 

izvedli po metodi prog - »Streifenbefischungsmethode« (po Schmutz s sod., 2001). 

Mesta vzorčenja na Krki smo izbrali tako, da smo zajeli vse tipe habitatov. Vzorčenje na 

spodnji Savi pa smo zaradi časovne omejitve skrčili le na odsek z brzicami v bližini Term 

Čatež, ker brzice predstavljajo potencialno drstišče za platnico. 

 

V Krki so ulovili skupaj 2145 rib, ki so pripadale 24 domorodnim in trem tujerodnim. 

Ulovili so 67 platnic. Poleg platnice so ulovili še osem drugih vrst iz Priloge II, od katerih 

jih je sedem na seznamu kvalifikacijskih vrst za Natura območje.  

 

V Savi so ulovili skupaj 44 platnic. Velikost površine območja vzorčenja so ocenili na 

6000 kvadratnih metrov, površino celotnega raziskovalnega območja pa na 56000 

kvadratnih metrov. Ocenjujejo, da je bila učinkovitost ulova (odstotek ujetih rib glede na 

število vseh opaženih rib) 10-odstotna. Platnice so bile prisotne v manjših skupinah na 

celotnem območju vzorčenja. Njihova številčnost je naraščala s približevanjem brzicam. 

Odrasli osebki so bili v fazi drsti ali neposredno pred njo: samci so imeli dobro izražene 

drstne bradavice, samice pa so bile zaradi razvijajočih se iker vidno zadebeljene na 

predelu trebuha. Velikost populacije platnice, ki se je drstila na širšem območju brzic pri 

Termah Čatež, so ocenili na 4100 do 4800 osebkov.  

 

Na območjih spodnje Krke in Save je za zdaj še prisotna velika populacija platnice, ki se 

razmnožuje. Na območju brzic v glavni strugi reke Save pri Čatežu so potrdili drstišče z 

več kot 4000 osebki platnice (Rutilus virgo). To drstišče je najbrž največje v regiji in 

zadnje takšnih dimenzij na spodnji Savi. Z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice (HE 

Mokrice) bo izginilo. V spodnjem delu reke Krke, ki se izliva v Savo nedaleč stran nad 

omenjenim drstiščem, so dodatno potrdili prisotnost platnice vseh starostnih struktur, 

vključno s spolno zrelimi primerki v fazi drsti. Dolgoročna opažanja lokalne ribiške 

družine skupaj z rezultati te raziskave potrjujejo, da tudi spodnja Krka na več mestih 

zagotavlja pomembna območja za drst platnice. Ta odsek reke Krke, ki sega do sotočja s 

Savo, je prav tako znotraj vplivnega območja HE Mokrice. Neovirana prehodnost med 

Savo in Krko je zelo verjetno ključnega pomena za ohranitev platnice na območju 

spodnje Save in Krke. 

 

Dolgoletno spremljanje (zadnjih 18 let) drstišč platnice na reki Krki nakazuje več kot 70-

odstotni upad drstne populacije platnice. 

 

V mesecu aprilu 2020 je potekala raziskava (Fonda, poročilo še v izdelavi) platnice v Krki 

in deloma v Savi. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se platnica razen na znanih 

drstiščih, običajno v plitvejši vodi s hitrim tokom, drsti tudi drugod. Težko je namreč 
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pojasniti drst več desettisočih ali celo več stotisočih spolno zrelih osebkov v Krki na le 

nekaj mestih, običajno tam, kjer je opazovanje možno s kopnega. 

 

Rezultati kažejo, da so bili v prvi polovici meseca aprila spolno zreli osebki prisotni po 

celem toku Krke od Dvora do sotočja s Savo in da so povsod kazali znake, kot je drstni 

izpuščaj pri samcih ter značilno vedenje ob drsti – ne glede na globino vode (tudi do 4 m 

globoko) in hitrost vodnega toka. Obstaja sicer možnost, da je sama drst potekala v 

plitvejših delih reke, vendar je bolj verjetno, da (tudi) v globljih, in sicer na peščenem 

dnu. Na teh mestih je bilo možno opaziti drstne jame, ki jih platnica praviloma, glede na 

podatke iz literature, ne koplje. Prisotnosti drugih vrst rib, na primer mrene, ki drstne 

jame koplje, v teh primerih ni bilo opaziti. Podobne strukture je bilo možno opaziti tudi 

na primer v Malem grabnu v Ljubljani, prav tako ob prisotnosti platnice in odsotnosti 

drugih ribjih vrst, za katere je kopanje drstnih jam sicer značilno. 

 

Na vodnem rastlinju prisotnost iker ni bila potrjena. 

 

Obstoječa drstišča v ali izven območja, ki zagotavljajo prisotnost osebkov v 

koridorju 

 

Vsebino povzemamo po Dodatku k presoji sprejemljivosti na varovana območja za HE 

Mokrice, ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, april 2018. 

 

Na obravnavanem območju je poleg območja spodje Save, platnica prisotna še v Krki, 

Sotli, Gabrnici, Bučlenu, Žabjeku, Grabenu ter v Bregani. Habitat platnice so tekoče 

srednje do srednje velike reke s kamnitim dnom. V času drsti ji ustrezajo večje hitrosti 

vodnega toka v manjših vodotokih s potopljenim vodnim rastlinjem in/ali prodnatim 

dnom. Habitat mladic so plitve vode in strukturirane rečne brežine, habitat odraslih 

osebkov pa so globoke hitro tekoče večje reke. Samec spolno dozori v 3-4 letu starosti, 

samica pa v 4-5- letu starosti. Drsti se od marca do maja v manjših jatah. Po podatkih 

ribiških družin Brestanica - Krško in Brežice se drsti na istih drstiščih kot podust, le v 

globlji vodi. Pred drstjo priplava na drstišče in se nekaj dni zadržuje v tolmunih pod 

drstiščem, da se odpočije in pripravi na drst. Zdrsti se na drstišču, oplojene ikre pa 

prilepi na podlago. Najbolj ji ustrezajo gladki kamni in prodniki, je pa po podatkih tudi 

fitofilna drstnica. Platnica je riba, ki v času migracije lahko preplava tudi do 150km(34),. 

Odrasli osebki se zadržujejo v rekah, ki so obrasle z vodno vegetacijo, ki jim nudi 

prehranjevališče in skrivališče.  

Natančnejših podatkov o njenih ekoloških zahtevah v dostopni objavljeni znanstveni  

literaturi ni. 

 

Popis obstoječih drstišč: 

Na območju izvedene HE Brežice in predvidene HE Mokrice so bila evidentirana številna 

drstišča platnice (Ribiški kataster, ZZRS). Največ drstišč je bilo evidentiranih v reki Krki 

vzdolž celotnega območja pojavljanja platnice, manj pa jih je v reki Savi in Sotli - 

predvsem na odseku med naseljema Rigonce in Gregovsko. Po podatkih ribiške družine 

Brežice (julij 2017), je na obravnavanem območju evidentiranih sedem drstišč platnice v 

reki Savi in tri drstišča v reki Krki. Popis drstišč je bil izveden v letu 2012. Potok 

Gabernica se vodi kot rezervat, zato tam niso popisovali drstišč. Gabernica tudi ni 
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vodotok v katerem so velika drstišča ciprinidnih vrst rib. V preteklosti je doživela več 

havarij in s tem popolno uničenje ihtiofavne zaradi izlivov gnojnice ali drugih onesnaženj. 

Danes je stanje dobro in stabilno, kljub temu, da še vedno prihaja do nedovoljenih 

odvzemov vode (namakanje v poletnih mesecih).   

 

Slika 26: PRIKAZ EVIDENTIRANIH DRSTIŠČ NA OBMOČJU SAVE IN PRITOKOV 

 

 

V Dodatku so v tabeli 50 posebej prikazane koordinate lokacij posameznih drstišč z 

navedbo njihovih površin.  

 

Ocene vplivov na posamezne cilje na POO Spodnja Sava 

 

Vplivi in ocene v nadaljevanju so povzeti iz Dodatka (Eranthis, 2018) ter dopolnjeni z 

novimi rešitvami in njihovimi vplivi. Ocene vpliva na posamezne varstvene cilje so 

podane tudi v prilogi 2 Dodatka - Matrike vplivov izgradnje HE Mokrice. 

 

Zadostna prodonosnost in dinamika prodišč 

 

Namen tega cilja je zagotavljanje zadostne količine proda za oblikovanje prodišč, ki 

predstavljajo enega od dveh tipov drstišč za platnico. Cilj je zato tesno povezan z drugim 

ciljem, ki se nanaša na ohranjanje drstišč. 

 

V času gradnje 

V času gradnje bo vpliv na prodonosnost zanemarljiv. Gradnja bo potekala v fazah, tako, 

da bo prodonosnost omogočena z vodnim tokom. Vpliv bo nebistven (ocena B). 
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V času obratovanja 

Pri vsakem prodonosnem vodotoku je pomembno razmerje med dejanskim dotokom 

plavin po količini in zrnavosti in med premestitveno zmogljivostjo vodnega toka na 

določenem odseku vodotoka. Po podatkih, ki so objavljeni v (Gradbenem vestniku, 

Ljubljana 49, avtor M MIKOŠ;Prodna bilanca reke Save od Jesenic do Mokric) vodno 

območje reke Save v Sloveniji meri 10.869 km2. Povprečno specifično sproščanje 

erozijskega drobirja za vodno območje Sava v Sloveniji je 259m3/km2/leto. Maksimalno 

specifično sproščanje izkazuje Sava Dolinka (1600m3/km2/leto), najmanjše pa je na 

območju spodnje Save, kjer doseže vrednost (200m3/km2/leto). Več kot polovica 

sproščenega erozijskega materiala ostaja v zaledjih. Med plavinami prevladujejo lebdeče 

plavine, ki se usedajo v akumulacijskih bazenih vodnih elektrarn v Sloveniji ali pa 

premeščajo skozi mejni prerez na Hrvaško. Za ohranjanje naravne dinamike prodišč je 

potrebna zadostna prodonosnost. Spremenjena prodonosnost ima za posledico 

spremembo substrata dna, s tem pa vpliva tudi na strukturo drstišč dolvodno od lokacije 

prodnega zadrževanja. Jezovi hidroelektrarn prekinejo naravni transport rečnih usedlin, 

ki tvorijo drstišča (Kondolf in Mathews, 1993). Posledično se na dolvodnih odsekih zaradi 

zmanjšanega plavljenja sedimentov zmanjšajo tudi količine substrata (gramoz, prod), ki 

litofilnim drstnicam predstavlja drstni substrat (Bunte, 2004).  

 

Zaradi zmanjšanja hitrosti toka, ki je posledica zajezitve, se pojavi odlaganje sedimentov 

oz.plavin. Del sedimentov se odloži v zadrževalnem volumnu akumulacije, del pa v rečni 

strugi gorvodno od akumulacije. Grobi sedimenti (prod, pesek) se nalagajo v obliki delte 

na začetku akumulacije, finejši delci pa potujejo dlje in se odložijo nižje v akumulaciji. 

Vodni tok reke Save se zaradi vedno večjih posegov na povodju, prekinitve pretoka 

rinjenih plavin v zajezitvah ali odvzem plavin iz reke, nahaja v zasičenih pogojih, kar z 

drugimi besedami pomeni, da nastopa prodonosnost ob vedno večjih pretokih. Veriga 

elektrarn je zasnovana tako, da prod prosto prehaja čez pregradni objekt. Prag 

prelivnega objekta je praktično v dnu reke, poleg tega pa so predvidene segmentne 

zapornice, ki omogočajo prevajanje  proda že pri nižjih pretokih. V času okoli deset let od 

zajezitve se pričakuje zapolnitev akumulacijskih prostorov, nato je omogočen prost 

pretok proda, suspendirane plavine pa prehajajo ves čas neovirano. Pri velikih pretokih 

bo potekal v akumulacijskih bazenih proces izpiranja plavin, kar je bilo podkrepljeno z 

več študijami, v katerih je ugotovljeno, da izpiranje enkrat letno vzpostavlja prvotno 

stanje oziroma v akumulaciji ne zastajajo pomembnejše količine sedimentov. Ker se 

skozi akumulacijske bazene pri stoletni visoki vodi vzpostavi podobno gladinsko stanje 

kot pred zajezitvami, je pretočnost glede vode in sedimenta v stanju praktično enaka. Z 

izpiranjem sedimentov se računa na vseh stopnjah. Zapornice, ki bi jih odprli hkrati, bi 

spustili šele, ko se kalnost zniža pod določeno mejo. Transport rinjenih plavin se je na 

odseku spodnje Save po izgradnji jezu pri slovensko-hrvaški nuklearni elektrarni Krško - 

NEK (1983) drastično zmanjšal, kar je razvidno tudi iz dolgoletnih državnih monitoringov 

količinskega stanja podzemne vode na obravnavanem odseku, saj le ta za jezom NEK 

vseskozi od izgradnje pada, kar se pripisuje prekinjenemu dotoku proda in erozijskim 

procesom v strugi reke Save. Za ohranjanje ustrezne prodonsnosti in dinamike prodišč so 

predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 

- Odstranjevanje plavin izza jezu NEK. Odstranjene plavine izza jezu NEK se 

transportira in odloži v reko na ustreznem mestu dolvodno od pregrade HE 

Mokrice (vendar najdlje na meji). Te plavine se odstranjujejo zaradi varnostnih 

razlogov NEK in so edine na razpolago za doziranje rinjenih plavin. V kolikor bi na 
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hrvaški strani zgradili hidroenergetske stopnje bi s to aktivnostjo lahko smiselno 

prenehali; 

- Izpiranje plavin pri velikih pretokih. Poseg (HE Mokrice) je načrtovana tako, da se 

omogoča procesov izpiranja plavin iz akumulacijskih bazenov pri velikih pretokih. 

Prag prelivnih polj ne ovira premeščanja plavin skozi bazen. Ker se skozi 

akumulacijske bazene pri stoletni visoki vodi vzpostavi podobno gladinsko stanje 

kot pred zajezitvami, je pretočnost z jezovi praktično enaka; 

- Premeščanje plavin znotraj akumulacij. Predvideno je premeščanje plavin znotraj 

akumulacije na mesta, kjer jih tok lahko odnese. Za vzdrževanje prodišč se 

predvidi premeščanje proda tudi iz prodnih zadržavalnikov na pritokih 

akumulacije. 

Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv na prodonosnost in dinamiko prodišč močno 

zmanjšan in bo zagotavljal zadostno količino proda dolvodno od pregrade HE Mokrice. Še 

vedno pa bo zmanjšana prodonosnost in okrnjena naravna dinamika prodišč znotraj 

same akumulacije, kar bo vplivalo na funkcionalnost drstišč v akumulaciji. Vpliv bo 

bistven (ocena D). 

 

Za zagotavljanje zadostne količine proda na drstiščih znotraj akumulacije so zato 

predvideni izravnalni ukrepi, ki so opisani pri oceni vpliva na cilj »drstišča v ali izven 

območja, ki zagotavljajo prisotnost osebkov v koridorju«. 

 

Prehodnost jezov in pregrad ter zveznost vodotokov na POO Spodnja Sava 

 

Splošni vpliv je povzet po »Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in omilitveni 

ukrepi na območju HE Mokrice, študija, Zavod za ribištvo Slovenija, Sp. Gameljne, maj 

2015« 

 

Tekom svojega življenja ribe potrebujejo različne ustrezne habitate, kjer živijo v različnih 

obdobjih svojega življenja (razvojne faze ikra, zarod, mladica, spolno zrela riba) in kjer 

lahko opravljajo svoje življenjske funkcije: drst, prehranjevanje, rast in gibanje. 

Določene habitate potrebujejo tudi kot skrivališča, prezimovališča ali kot prostor, kjer 

lahko preživijo katere druge neugodne razmere (visoke poletne temperature, neugodne 

hidrološke razmere itd.). Prehajanje med različnimi habitati je torej za ribe življenjskega 

pomena. 

 

Migracije so usmerjena aktivna gibanja med dvema različnima habitatoma in se 

praviloma pojavljajo redno ob določenem času. V splošnem lahko migracije rib razdelimo 

na migracije na pasišča oz. prehranjevališča in drstne migracije. Migracije na pasišča so 

zelo pogoste v zmernem podnebnem pasu in so lahko pasivna selitev zaroda z drstišča, 

še preden se prične aktivno hraniti ali pa ostanejo zarod in mladice več let na istem 

mestu,  preden se aktivno preselijo na pasišče. Najproduktivnejša pasišča so običajno ob 

brežinah rek ali v rečnih rokavih in zalivih, plitvinah poraslih z rastlinjem in na mestih, 

kjer se voda zajeda v breg. Druga večja skupina migracij so drstne migracije. Številne 

ribe zmernega podnebnega pasu potujejo na drst v pritoke, kjer po drsti ostajajo zarod in 

mladice, tekom celega poletja vse do jeseni. Večina drstnih migracij rib se zgodi spomladi 

in zgodaj poleti, pri čemer se soočamo z vrsto različnih migracijskih vzorcev, odvisno od 

tega kdaj se migracije začnejo, kdaj dejansko nastopi drst in kakšen tip drstišča 

uporabljajo (Povž, 2003). 
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Platnica glede na tip migracije sodi v skupino potamodromnih vrst rib. To so vrste, ki 

celoten življenjski cikel zaključijo v celinski vodi, predeli reke ali potoka, kjer se 

predstavniki teh vrst hranijo, pa so ločeni od predelov, kjer se razmnožujejo. Razdalje 

med temi predeli so lahko kratke ali dolge. Vse potamodromne vrste se premikajo znotraj 

porečja. Migracije so zelo pomembne za vrste, katerih predeli hranjenja in 

razmnoževanja so zelo različni in so lahko zelo oddaljeni eden od drugega. Omogočanje 

migracije, zlasti v času drsti, je za te ribje vrste pri ohranjanju populacije bistvenega 

pomena. Pomembno je tudi omogočanje prehajanja osebkov med posameznimi deli reke, 

da ne pride do izolacije populacij. Prehodnost za ribe mora biti omogočena tako v 

longitudinalni smeri (vzdolžna povezanost) kot tudi v lateralni smeri (povezljivost s 

pritoki). 

 

Izgradnja jezovne zgradbe vselej prekine vzdolžno povezavo med habitati rib. Dokazano 

je, da akumulacije podaljšajo čas dolvodne migracije rib, ki se selijo z drstišč, kar poveča 

izpostavljenost po drsti izmučenih rib plenilcem, parazitom in boleznim. Negativen vpliv 

na populacije ribjih vrst ima tudi prehajanje preko prelivnih polj pregrade, kjer so 

smrtnosti rib lahko od nekaj do 30 % (FAO, 2001), pri čemer je stopnja smrtnosti 

odvisna tudi od višine jezu. 

 

Lateralno povezanost med habitati znotraj življenjskega prostora platnice v reki Savi 

predstavlja povezava med strugo Save in njenimi pritoki. Na območju HE Mokrice je za 

platnico pomemben največji pritok tega območja, reka Krka. V reki Krki se nahaja 

populacija platnice v dobrem stanju, prav tako so v reki Krki evidentirana njena drstišča. 

Platnica se pojavlja tudi v Gabernici, saj je le-ta poleg reke Krke znotraj območja 

akumulacije HE Mokrice drugi največji pritok Save na tem območju. Gabernica je bila v 

70. letih 20. stoletja predmet hidromelioracijskih ureditev in posledično regulirana v 

kanal trapezoidne oblike. V Gabernici so bile z vzorčenji najdene majhne platnice, prav 

tako pa prisotnost platnice v Gabernici potrjujejo tudi opažanja ribičev. Potok Gabernica 

je na območju HE Mokrice edini od manjših pritokov Save, kjer se po podatkih ribičev 

platnica redno pojavlja. V potoku Gabernica so bili posamezni manjši osebki najdeni tudi 

v ihitološki raziskavi reke Save in pritokov na tem območju (Podgornik s sod., 2009). 

Platnice (predvsem manjši osebki) v Gabernico zahajajo predvsem iz reke Save. 

 

Lateralna povezava s pritoki se z izgradnjo hidroenergetskih objektov prekine bodisi 

zaradi postavitve prečnih pregrad za zadrževanje sedimentov (prodni zadrževalniki), 

morebitnih obstoječih drugih prečnih pregrad (jezov) ter zaradi odsotnosti atrakcijskega 

toka, ki nastane kot posledica širjenja zajezitve v izlivne dele pritokov. Odsotnost 

atrakcijskega toka bistveno vpliva na to, da ribe ne najdejo več poti na drstišča v 

ustrezne pritoke. 

 

Hidravlične razmere v akumulaciji HE Mokrice bodo boljše kot so v gorvodnih 

akumulacijah zato bo prehodnost iz prehoda za vodne organizme v akumulacijo ter 

prehodnost skozi akumulacijski bazen večja kot pri gorvodnih HE. 

 Akumulacija je plitvejša od gorvodnih, njena globina znaša v spodnjem delu do 

9,5 m, v srednjem delu do 7,5 m in v zgornjem delu 5,5 m. Ob dnevnih 

denivelacijah pa so globine do 1,4 m manjše, kar bo dejansko večji del časa.  HE 
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Mokrice kot izravnalni bazen namreč morajo »čakati« na nižji koti od maksimalne, 

da bi lahko sprejela vodo iz gorvodne HE Brežice in jo izravnala na naravni pretok. 

Iz tega izhaja, da je praktično vsa voda v bazenu, razen tik ob pregradi globoka 

do 8 m kar pomeni, da bo glede na podatke ZRRS o meritvah vsebnosti kisika v  

bazenu HE Boštanj voda v mokriški akumulaciji dovolj ozračena, vsekakor bolj kot 

v gorvodnih globljih bazenih. 

 Na odseku med HE Brežice in Mostecem, torej približno v polovici dolžine bazena, 

ostaja zajezitev znotraj sedanje rečne struge in so hitrosti v tem delu precej večje 

kot v spodnjem delu akumulacije, glede hidravličnega režima je bližje rečnemu 

režimu. Tudi dotok Krke, katere povprečni pretok  predstavlja cca 25% pretoka 

Save, pripomore k izboljšanju hidravličnih razmer. Z 2D matematičnim modelom 

akumulacijskega bazena so bile določene hitrosti vodnega toka v bazenu pri 

srednjem nizkem pretoku Save, ki se bo v času drsti platnice pojavljal največkrat: 

v spodnjem delu bazena so hitrosti nad 20 cm/s, v zgornjem do 40 cm/s, v 

srednjem delu pa vmes. 

 

 

V času gradnje 

Brez izvedbe omilitvenih ukrepov bi bile migracijske poti v času gradnje prizadete. Vpliv 

bi bil začasen in srednjeročen, onemogočena bi bila migracija platnice iz Save na drstišča 

v Krki. 

 

Pomemben omilitveni ukrep, ki bo blažil vplive gradnje in bo omogočil delno prehodnost, 

je faznost izvedbe gradnje. Za omilitev vseh vplivov gradnje, se le ta predvideva v fazni 

izvedbi s ciljem: 

 da se omilijo vplivi gradnje na obstoječ habitat ter pravočasnega vzpostavljanja in 

ohranjanja primernega novega habitata že med gradnjo ter kasneje med 

obratovanjem HE Mokrice ter  

 da se omogoča umik platnici in drugim vrstam rib na območja, ki med gradnjo ne 

bodo prizadeta. 

 

V času gradnje jezovne zgradbe bo izveden obvodni kanal okoli gradbene jame, zato se 

hidrodinamične lastnosti Save, Krke in ostalih pritokov ne bodo spremenile. Vpliv bo 

zaznaven zgolj v fazi izgradnje obtočnega kanala (predvideno trajanje 3 mesece) in sicer 

se bo le ta izrazil v povišani motnosti vode dolvodno od gradbišča. Princip gradnje 

obtočnega kanala in gradbene jame HE Mokrice je podoben gradnji gorvodnih elektrarn 

(HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Brežice). Po izkušnjah predhodnih gradenj obtočnega 

kanala ocenjujemo vpliv kratkoročen in lokalno omejen.  Gradnja akumulacijskega 

bazena je predvidena v več fazah. V fazi 2 in fazi 3 je predvidena ureditev izlivnega dela 

Krke. Gradnja v izlivnem delu Krke bo potekala najprej na eni polovici, nato pa še na 

drugi tako, da bo omogočeno prehajanje platnici in bo vsaj v polovici struge v času 

gradnje ohranjen oz. že obnovljen habitat. V fazi 5 je predvidena polnitev bazena. 

Pomembno je, da je novo stanje v izlivnem delu Krke vzpostavljeno pred prvo delno 

polnitvijo akumulacije, zato, da imajo ciljne obravnavane skupine na voljo obstoječa 

prodišča in drstišča v reki Savi. Šele po končani izvedbi izlivnega dela in potrditvi 

ustreznosti izvedbe vseh ukrepov s strani s strani strokovnjaka, oziroma strokovne 

institucuje s področja ribištva, se lahko prične s polnitvijo akumulacije. V času gradnje 

akumulacijskega bazena bodo migracijske poti prizadete. Masovna migracija je v času, ko 
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se platnica pripravlja na drst in v času drsti. V tem občutljivem času se gradnja v 

vodotokih in gradnja, ki bi kakorkoli vplivala na vodotoke ne bo izvajala. V razmeroma 

kratkem obdobju cca 1 mesec je predvidena preusmeritev reke Save nazaj iz obtočnega 

kanala skozi jezovno zgradbo, hkrati pa se prične postopen dvig nivoja vode v že 

zgrajenem akumulacijskem bazenu. V tem obdobju je potrebno dokončati del brežine 

akumulacijskega bazena na lokaciji vtoka v obtočni kanal. Ker v tem času še ne more biti 

funkcionalen PZVO (pogoj dvig vode na zgornji nivo), bo prišlo do kratkotrajne prekinitve 

povezljivosti. Za ohranjanje dobrega stanja populacij platnice in ohranjevanje potenciala 

za povezljivost je zelo pomembno upoštevanje omilitvenega ukrepa, da se ta kratkotrajni 

poseg ne bo izvedel v času drsti, ko je migracija najbolj pomembna.Gradnja in poseganje 

v strugo Krke in Save sta časovno tako organizirana, da se omogoča vsaj delna 

povezljivost in ohranja ali na novo vzpostavlja vsaj del drstišč ves čas gradnje. Vpliv zato 

ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjujemo kot nebistven (ocena C). 

 

 

V času obratovanja 

Brez izvedbe omilitvenih ukrepov bi bile migracijske poti platnice trajno prizadete. 

Platnica je potamodromna vrsta, ki se seli po nekaterih virih na kratke razdalje (Duβling 

in sod. 2004) po drugih virih pa tudi več kot 150 km (Ćaleta in sod. 2015). Zaradi 

izgradnje jezu bi bila trajno onemogočena oziroma vsaj zelo otežena migracija platnice iz 

Save (dolvodno od jezovne zgradbe HE Mokrice) na drstišča v Krki. Za zagotovitev 

prehodnosti jezovne zgradbe HE Mokrice ter za zagotovitev zveznosti vodotokov je 

predvidena izgradnja prehoda za vodne organizme (PZVO) na desnem bregu Save, 

obvodne struge na levem bregu Save in drča ter PZVO na izlivnem delu Krke (opis 

ureditev je v poglavju 3.3.). 

 

V času obratovanja, glede na rezultate monitoringov uspešnosti prehoda za vodne 

organizme, ki se izvajajo na hidroelektrarnah na spodnji Savi (2010, 2012) in v katerih je 

bilo ugotovljeno, da od 40 vrst rib in ene vrste piškurja, ki živijo v Savi na območju HE 

Blanca, v ribji stezi bilo do sedaj zabeleženih 32 vrst rib in vrsta piškurja, ocenjujemo, da 

bo ta ukrep funkcionalen tudi na HE Mokrice. Vrste, ki jih v ribji stezi na Blanci niso 

ugotovili so v Savi na tem območju redke.  

 

Za vse potamodromne vrste rib, med katere je uvrščena tudi platnica, ki so na 

obravnavanem odseku Save pogoste, je bilo ugotovljeno (ZZRS, 2010, 2011, 2012), da 

lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: podust, klen, platnica, ogrica, mrena, ploščič 

in potočna postrv. Za podust, klena, platnico in mreno je bilo ugotovljeno, da ribjo stezo 

uporabljajo v času drstne migracije in tudi izven tega obdobja.  

 

Poleg platnice in sulca je bilo na podlagi monitoringa ugotovljeno za sedem vrst iz 

dodatka II Direktive o habitatih, da lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: 

beloplavuti globoček, upiravec, zvezdogled, navadna in velika nežica. V letu 2012 je bilo 

potrjeno tudi prehajanje bolna in pezdirka. 

 

Za beloplavutega globočka, zvezdogleda in veliko nežico je bilo ugotovljeno, da njihovo 

številčnejše prehajanje ribje steze časovno sovpada s časom njihove drsti, zato 

strokovno menimo, da gre za drstno migracijo. Beloplavuti globoček in zvezdogled sta 
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ribjo stezo prehajala tudi izven obdobja drstne migracije. Podatki vzorčenj ribje steze HE 

Blanca so pokazali, da se je platnica v ribji stezi nahajala tako v sonaravnem kot v 

tehničnem (najbolj gorvodnem delu) ribje steze. V večjem številu je bila zabeležena v 

sonaravnem delu (Zabric s sod., 2009). 

 

Z vzorčenjem rib v prehodu za ribe HE Krško je bilo v letih 2015/2016 zabeleženih 13 

vrst in v letu 2016/2017 15 vrst rib. Vsa tri leta trajanja monitoringa so se v prehodu 

pojavljale: klen, mrena, ogrica, pisanka, platnica, ploščič, podust, pohra, potočna postrv, 

srebrni kreselj in velika nežica. Za vse potamodromne vrste rib, ki živijo na 

obravnavanem odseku Save, je bilo ugotovljeno, da lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. 

To so: podust, klen, platnica in mrena (ZZRS, 2016, 2017). 

 

V letu 2019 je potekal monitoring sonaravnega prehoda za vodne organizme na HE 

Brežice (ZZRS, 2020b), ki je tipa obvodne struge s tehničnim dvonivojskim vtočnim 

režastim delom in je podoben kot prehod za vodne organizme oz. obvodna struga, 

načrtovana pri HE Mokrice. Prehod za vodne organizme(PZVO) HE Brežice je bil pri obeh 

vzorčenjih z elektroribolovom, tako v spomladanskem kot jesenskem času, poseljen po 

celotni dolžini. Ribe so bile prisotne v vseh značilnih odsekih sonaravnega dela prehoda 

(pragovi s tolmuni, drstišče, prehod ob drstišču), vključno s tehničnim, vtočnim odsekom. 

Skupaj so v prehodu zabeležili 24 domorodnih vrst rib, med ujetimi ribami so bile tudi 

platnice. V okviru intervencijskih izlovovo v PZVO v letih 2018 in 2019 pa so dodatno 

zabeležili še 9 domorodnih vrst rib. V letu 2019 so ribe vzorčili tudi z vršo, ki so jo 

postavili v gorvodni, tehnični del PZVO. Menijo, da so na ta način zajeli vrste, ki so 

prepotovale večji del prehoda in da je verjetnost, da so tu ujete ribe priplavale tudi v 

akumulacijo, zelo velika ter da so s tem potrdili ustreznost PZVO za prehajanje 

potamodromnih vrst. Pri vzorčenjih z vršo v tehničnem delu PZVO so zabeležili 15 

domorodnih vrst rib, med drugim tudi platnico. 

 

Poleg PZVO na desnem bregu Save je predvidena še obvodna struga na levem bregu 

Save, kar še dodatno povečuje možnost migriranja platnice in drugih vrst rib gorvodno in 

dolvodno po Savi. S tem ukrepom se omogoča prehodnost platnici po levem in desnem 

delu reke Save. PZVO in obvodna struga sta ukrepa, s katerima se sledi tudi smernicam 

ICPDR 2013 measures for fish migration technical paper. 

 

Z ureditvijo izlivnega dela Krke (drča, PZVO) pa bo platnici omogočena migracija na 

drstišča v reki Krki. Jez v Krški vasi je deloma prehoden že v obstoječem stanju, po 

izvedbi posega pa bo zaradi dviga gladine Krke v celoti prehoden. 

 

Po mnenju ihtiologa dr. Mrakovčića bo v primeru dobro izvedenih načrtovanih ureditev 

(PZVO na desnem bregu Save, PZVO v izlivnem delu Krke, vzpostavitev prehodnosti v 

Krški vasi) omogočena povezljivost med Sotlo in Krko. Glede prehodnosti vodnih 

organizmov čez akumulacijo dr. Mrakovčić ugotavlja, da bodo hidravlične razmere 

relativno dobre, saj bo zaradi doseženih hitrosti in količin vode platnica enostavno 

zaznala smer za migracijo. 

 

Podobno ugotavljata v svojem mnenju tudi ihtiologa dr. Ćaleta in dr. Marčić, ki sta 

načrtovane ukrepe prepoznala kot dobre ter zaključujeta, da bodo ob ustrezni izvedbi v 
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času gradnje ti trije ukrepi zmanjšali vplive posega ter zagotovili ustrezno in zadostno 

povezljivost platnice med Sotlo in Krko. 

 

V svojem strokovnem mnenju dr. Reckendorfer in mag. Stojič pritrjujeta stališču 

presojevalca, da so za zagotavljanje povezljivosti za platnico med Krko in Sotlo po 

izgradnji HE Mokrice nujni opredeljeni trije ukrepi, pri čemer vsi ukrepi upoštevajo stanje 

stroke in tehnike. V tej študiji je med drugim izpostavljeno, da sta prehod za vodne 

organizme in obvodna struga namenjena predvsem gorvodni migraciji, medtem ko je 

migracija v dolvodni smeri prav tako pomemben dejavnik za gensko mešanje in 

predstavlja pomemben temelj povezave. Omogočena je z zapornicami, v primeru, ko so 

dvignjene iz vode, tako da je prerez prelivnega polja popolnoma odprt za pretok 

(nekajkrat letno, v obdobjih velikih pretokov). Avtorja omenjata avstrijsko študijo, ki je 

pokazala, da potamodromne ribe (ki ne migrirajo iz morja) za migracijo v dolvodni smeri 

uporabljajo vse potencialno razpoložljive koridorje - vključno z gorvodnimi prehodi. 

 

Iz študije Strokovno mnenje - utemeljitev ukrepov za zagotavljanje povezljivosti 

habitatov platnice na spodnji Savi in pritokih zaradi načrtovane HE Mokrice (Žerdin in 

Urbanič s sod., 2019): 

Omilitveni in izravnalni ukrepi za zmanjšanje vpliva izgradnje hidroelektrarne, med 

katerimi bi kot nujne za ohranjanje povezljivosti populacije platnice izpostavili predvsem 

sledeče: 

- Prilagoditev izlivnega dela Krke z drstišči od Krške vasi do izliva v Savo 

- Zagotavljanje nemotene prehodnosti vodnih koridorjev, še posebej na izlivnih 

odsekih Krke in pritokov Save, ki se urejajo sonaravno in na način, da ne 

predstavljajo ovire vodnim organizmom. 

- Prehodnost jezu na reki Krki v Krški vasi 

- Prehodnost jezovne zgradbe HE Mokrice, ki se zagotovi z ureditvijo prehoda za 

vodne organizme na desnem bregu Save ob jezovni zgradbi. 

- Ukrep za ohranjanje povezljivosti populacije platnice je tudi dodatna povezava za 

ribe in ostale vodne organizme med odsekoma reke Save dolvodno in gorvodno 

od jezovne zgradbe in akumulacijskim bazenom v obliki načrtovane obvodne 

struge, z vtokom pod današnjo strugo Gabernice, kjer so v izlivnem delu obvodne 

struge delu predvidena drstišča.  

 

Sledi ocena, da bodo omilitveni ukrepi iz Poročila o vplivih na okolje in Dodatka za 

varovana območja ob dobri izvedbi omogočili doseganje varstvenega cilja – zagotavljanje 

povezljivosti populacije platnice. Glede na predvidene hidravlične razmere v 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice (IBE, 2019) prehodnost bazena ne bi smela biti 

vprašljiva. 

 

Glede na vsa navedena mnenja ocenjujemo, da bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

vpliv na prehodnost jezov in pregrad ter zveznost vodotokov nebistven (ocena C). 

Zagotovljena bo tudi celovitost območja Spodnja Sava in povezanost območij POO Krka s 

pritoki, POO Spodnja Sava ter POO Sotla s pritoki. 
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Zagotavljanje primerne in zadostne obrežne in vodne vegetacije  

 

Opis vpliva je povzet po študiji Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in 

omilitveni ukrepi na območju HE Mokrice, študija, Zavod za ribištvo Slovenija, Sp. 

Gameljne, maj 2015. 

 

Dvig gladine vode na obratovalno koto na odseku med pregradama HE Krško in HE 

Mokrice bo v reki Savi na tem odseku povzročil velike spremembe habitata platnice in 

ostalih reofilnih vrst rib. Spremenile se bodo hidromorfološke lastnosti reke, kar se bo 

pokazalo kot povečana globina vode, upočasnjen in umetno reguliran vodni tok, 

zamuljevanje rečnega dna, odsotnost brzic ter močno zmanjšan obseg obrežne 

vegetacije in skrivališč za ribe. 

 

Z izgradnjo hidroelektrarn je platnica izgubila rečni habitat na odseku med gorvodnim 

odsekom vplivnega območja HE Vrhovo do jezovne zgradbe HE Krško, kjer je Sava 

zajezena v niz pretočnih akumulacij. Z izgradnjo HE Brežice in HE Mokrice bo platnica na 

območju spodnje Save v Sloveniji trajno izgubila še zadnji odsek rečnega habitata. 

 

V akumulaciji se spremenijo tudi obrežni habitati. Obrežni del akumulacije ribjim 

mladicam predstavlja habitat, kjer najdejo skrivališča in hrano. Z nesonaravnimi 

izravnavami in utrditvami brežin se je zmanjšala kvaliteta obrežnega habitata; v veliki 

meri je bila odstranjena obrežna vegetacija, še zlasti grmovnice in drevesa. V obrežnem 

pasu se kot posledica obratovanja odlagajo velike količine mulja. Zaradi nihanja vodne 

gladine do 1 m ta pas zaradi nestalnih razmer predstavlja ekstremne življenjske razmere 

za ribe. Muljasta usedlina v obrežnem pasu predstavlja neustrezen habitat za bentoške 

nevretenčarje in ostale organizme, ki so hrana ribam. 

 

V času gradnje 

V času gradnje bo obstoječa obrežna vegetacija na bregovih reke Krke in reke Save v 

večjem delu odstranjena (ohrani se 20 % obstoječe vegetacije na brežinah reke Save). S 

tem bodo prizadeta prehranjevališča in skrivališča. Predvidena je zasaditev nove 

vegetacije. Opis pliva je naveden pri opisu vpliva med obratovanjem. Z upoštevanjem 

omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C). 

 

V času obratovanja 

V obrežnem delu (do stabilne vegetacije) se bodo kot posledica obratovanja odlagale 

večje količine mulja. Mulj v tem pasu predstavlja neustrezen habitat za bentoške 

nevretenčarje, ki so hrana platnici. Zaradi nihanja vodne gladine (do 1 m) bo ta pas 

zaradi nestabilnih razmer predstavljal spremenjene razmere za ribe. Brez zasaditve nove 

vegetacije, bi vzpostavitev stabilnega stanja trajala zelo dolgo, večja bi bila tudi možnost 

pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.  

 

Ob reki Savi je predvidena ureditev mirnih območij MO2 in MO3 – obrečnih gozdov s 

plitvinami, kjer bodo zasajena trstičja. Obvodna struga bo zasajena z avtohtonimi 

grmovnicami in močvirskim rastlinjem. S submerznim vodnim rastlinjem bodo zasajena 

drstišča fitofilnih drstnic v MO2 in MO3, zatoni v razširjenih delih visokovodnih nasipov 

ter zatoni Orehovca in Grajskega potoka. Zasaditev bo omogočila hitrejšo vzpostavitev 
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primerne in zadostne obrežne in vodne vegetacije. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

bo vpliv nebistven (ocena C). 

 

Drstišča v ali izven območja, ki zagotavljajo prisotnost osebkov v koridorju 

 

V času gradnje 

Po podatkih, ki jih imamo, je platnica litofilna in fitofilna drstnica, zato so zanjo 

pomembna vsa drstišča. Za ohranjanje koridorja je potrebno platnici ohraniti oz. 

omogočiti primerna drstišča tako v Sotli, kot tudi v Savi in Krki. V času gradnje drstišča v 

Sotli ne bodo prizadeta, v izlivnem delu Krke in na območju akumulacije v Savi pa bo 

prišlo do škodljivega vpliva na obstoječa drstišča. V primeru, da bi gradnja potekala v 

času drsti, bi to bistveno vplivalo na populacijo platnice v Savi. Gradnja bo zato potekala 

v omejenem obsegu in krajše časovno obdobje izven časa drsti rib in bo poseganje na 

drstišča v času gradnje ob izvedbi omilitvenega ukrepa nebistveno (ocena C). 

 

V času obratovanja 

Po podatkih, ki jih imamo, je platnica litofilna in fitofilna drstnica, zato so zanjo 

pomembna vsa drstišča. Za dolgoročno zagotavljanje prisotnosti osebkov v koridorju je 

potrebno platnici omogočiti primerna drstišča tako v Sotli, kot tudi v Savi in Krki. S 

posegom drstišča v Sotli ne bodo prizadeta, v izlivnem delu Krke in na območju 

akumulacije v Savi pa bo prišlo do škodljivega vpliva na obstoječa drstišča. Obstoječa 

drstišča platnice v reki Krki bodo s posegom ureditve izlivnega dela Krke vsaj 

srednjeročno degradirana. Obstoječa drstišča platnice v reki Savi pa bodo zaradi 

izgradnje akumulacije in dviga gladine degradirana dolgoročno. Prisoten bo škodljiv vpliv 

na naslednja drstišča platnice: 

 V Savi: 

- brzice nad Termami pri Mostecu 

- pod mostom za Čatež ob Savi 

- ''prečke'' pod Čateškimi toplicami 

- ''pečine'' pod Čatežem ob Savi 

- Podgračeno – plitvina na levem bregu 

 

 

V Krki: 

- sotočje Krke in Save. 

 

Preostali dve drstišči platnice na vplivnem območju HE Mokrice v Krki (stari most čez 

Savo in Krko do mosta AC ter Krška vas nad mostom do Dvornikovega jezu) zaradi 

posega ne bosta prizadeti, prišlo bo le do dviga gladine vode. Na podlagi raziskave 

(Fonda, maj 2020) je razvidno, da se platnica lahko drsti tudi v malo globlji vodi, zato bo 

drst platnice na teh dveh drstiščih tudi po izvedbi posega še vedno omogočena. 

 

V skladu z 12. členom Zakona o ohranjanju narave, gre v primeru, ko nastane ali se 

predvidi škoda, ki jo je treba nadomestiti, za izravnalni ukrep. Kadar pa se da vplive 

ublažiti do te mere, da škoda ne nastane, gre za omilitveni ukrep. V skladu z zgoraj 

navedenim, se vse ureditve nadomestnih drstišč obravnavajo kot izravnalni ukrep, saj je 
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treba obstoječa drstišča nadomestiti z vzpostavitvijo novih drstišč. Omilitev vpliva zgolj z 

izvedbo omilitvenih ukrepov ni možna, vpliv ostaja bistven (ocena D). 

 

Za izravnavo vpliva na drstišča platnice so predvideni izravnalni ukrepi vzpostavitve 

novih drstišč. Platnice iz reke Save se drstijo tudi na drstišču v izlivnem delu Krke, na 

katerega bo poseg škodljivo vplival. Predvidena je ureditev izlivnega dela Krke, kjer se 

umesti drstišče za litofilne drstnice v dolžini 995 m (Od AC do sotočja) in skupni površini 

63.000 m2. V Območju razšritve leve brežine se umesti 12 kotanjastih poglobitev 

(premera 12-30 m) za obogatitev ribjega habitata, v katerih se vzpostavijo razmere za 

razrast vodnega rastlinja in vzpostavijo drstišča za fitofilne drstnice. Glede na rezultate 

raziskave (Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke, Hidroinštitut, februar 

2020) se s predvideno ureditvijo izlivnega dela Krke površine območij z optimalnimi in 

suboptimalnimi hidravličnimi pogoji za drst platnice pomembno povečajo. 

 

V prehodu za vodne organizme ob jezovni zgradbi se uredi drstišča za litofilne drstnice 

(predvidena površina je 4.300 m2). Razmere se vzpostavijo na celotni trasi sonaravnega 

odseka (približno 630 m) ter v vzporednih drstnih kanalih v dolžini 20 m in v površini 400 

m2. 

 

Ob izlivu odvodne struge iz MO4 v Savo se uredi drstišče za litofilne vrste rib po enakih 

principih kot v prehodu za vodne organizme na desnem bregu Save ob jezovni zgradbi 

HE. Velikost drstišča za litofilne vrste na izlivu znaša 160 m2. 

 

V obvodni strugi je predvideno oblikovanje drstišč za ribe v obliki dveh vzporednih 

koridorjev v sonaravnem delu struge. Skupna dolžina 4 drstišč v sonaravnem odseku 

znaša 240 m. Vsa drstišča/prehodi so enake dolžine, ki znaša 60 m bruto s prehodnimi 

gor in dolvodnim deli in 51-57 m neto dolžino drstišča. Skupna površina drstišč znaša 

2000 m2. 

 

V nadomestnem habitatu NH2 se ureja skupaj cca 3.500 m2 drstišč za litofilne drstnice. V 

vodnem območju ureditve NH2 se oblikujeta dva tipa prodišč. Pri tipu A se brežina v 

nadaljevanju suhega prodišča v globino 1,5 m ureja v naklonu 1:2 do 1:3, nato do izteka 

poglobitve v naklonu 1:15 do 1:20. Pri tipu B se brežina od suhega prodišča do izteka 

poglobitve ureja v naklonu 1:10. 

 

V mirnem območju MO2 so načrtovana drstišča s površino cca 17.000 m2 (ob pogoju 

obratovanja na nazivni koti). Uredita se dva tipa prodišč. Pri tipu A se brežina v 

nadaljevanju suhega prodišča v območju denivelacije (med kotama 141,50 in 140,20 m 

n.v.) načrtuje v naklonu 1:10. Nato se do kote 139,00 m n.v. brežina uredi v naklonu 1:3 

in utrdi s skalometom. Pri tipu B se brežina od suhega prodišča do kote 141,00 m n.v. 

ureja v naklonu 1:15. Nato se v širini 3 metrov uredi v naklonu 1:3 ter utrdi s 

skalometom. Od skalometa do končne poglobitve na koti 139,00 m n.v. se uredi prodišče 

v naklonu 1:15. Na ta način se dobi 15-metrski stalno omočeni pas prodišča, ki se ga 

mestoma zasadi z vodno vegetacijo, primerno za drstišča fitofilnih drstnic. 

 

V minrnem območju MO3 se na levem bregu, gorvodno od VVR oblikuje večja plitvina s 

prodišči in trstičjem. Vzpostavi se 15-metrski stalno omočeni pas prodišča, ki se ga 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  233 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

mestoma zasadi z vodno vegetacijo, primerno za drstišča fitofilnih drstnic. Območje 

drstišč  znaša 8.500 m2. 

 

Dolvodno od jezovne zgradbe se na desnem bregu izvede prodišče na dolžini približno 

300 m in s površino cca 16.600 m2. Relief samega prodišča se oblikuje tako, da se pri 

tem zagotovijo ugodni hidravlični pogoji kot so globina vode (10 – 45 cm) in hitrost toka 

(0,7 – 1,2 m/s) za potrebe drsti platnice. Vzdrževanje drstišča pod jezovno zgradbo se 

izvaja tako, da se gramoz in kamenje odlaga v obliki bočnih nasutij gorvodno ob drstišču, 

oziroma dolvodno od globjih delov rečnega dna. Za vzdrževanje prodišč se predvidi 

premeščanje proda tudi iz prodnih zadrževalnikov na pritokih akumulacije. 

 

Izlivna dela potokov Orehovec in Grajski potok, ki bosta zaplavljena, se oblikujeta kot 

zatona. V zatonih se predvidi zarast vodne vegetacije in oblikovanje drstišča za fitofilne 

drstnice. Skupna površina drstišč v obeh zatonih bo cca 800 m2. 

 

Za izboljšanje pestrosti obrežnih habitatov akumulacije se brežine na razširjenih delih 

visokovodnih nasipov (kjer je to mogoče) oblikuje v zatone. V zatonih se bo ponovno 

vzpostavila vodna vegetacija, ki nudi substrat za odlaganje iker fitofilnim drstnicam in 

ima funkcijo drstišč. 

 

Skupno bo tako za platnico ustvarjenih več kot 11,6 ha površin novih drstišč, še dodatno 

pa bo platnici iz reke Save omogočena migracija na drstišča v Krki, gorvodno od jezu v 

Krški vasi, kamor do sedaj platnice iz Save niso mogle dostopati. Tako bo zagotovljeno, 

da bodo nadomeščene vse izgubljene površine drstišč platnice. 

 

Čeprav po trenutno razpoložljivih podatkih ne vemo, v kakšnem obsegu se platnica na 

drstiščih za fitofilne drstnice v akumulaciji drsti, menimo, da je kljub temu pomembno, 

da se v akumulaciji omogoči razvoj drstišč za fitofilne drstnice. Kot dobre lokacije za 

razvoj drstišč za fitofilne drstnice so se izkazali sonaravno urejeni izlivni deli pritokov 

(Zabric s sod., 2014), v katerih so se oblikovali zatoni z vodno vegetacijo. Poleg tega 

tako oblikovani zatoni močno prispevajo k heterogenosti obrežnega pasu. Glede na 

dosedanje raziskave biologije platnice Zavoda za ribištvo (2015) in upoštevajoč lastne 

izkušnje predvidevamo, da je za drst platnice pomembnejši od podlage dovolj močan 

vodni tok. Vsa nadomestna drstišča so bila skrbno načrtovana. Rezultati monitoringa rib 

v gorvodnih akumulacijah na reki Savi sicer kažejo na to, da sta izvedba in vzdrževanje 

drstišč v sami akumulaciji izredno zahtevna in da pogosto ni omogočena vzpostavitev 

ustreznih hidravličnih razmer za drst. Hitrosti toka je pogosto premajhna, prevladuje 

sediment neustrezne granulacije, na katerem se nabirajo obloge in drstišče ni 

funkcionalno. Zato je bilo treba pri načrtovanju drstišč za lito in fitofilne drstnice temu 

nameniti posebno pozornost. Ob zadostni hitrosti toka (>0,4 m/sek ) in dnevnem nihanju 

nivoja predvidevamo, da ne bo prišlo do zamuljevanja. S predvidenimi ukrepi pa je 

posebna pozornost namenjena tudi vzdrževanju, po potrebi tudi z mehanskim čiščenjem 

mulja in obrasti. Drstišča v izlivnih delih pritokov Save (razen v izlivnem delu Krke, ki bo 

prilagojen nihanju gladine v akumulaciji) oziroma v sami akumulaciji so lahko učinkovita 

le ob upoštevanju ukrepa, da pretočna akumulacija HE Mokrice v obdobju drsti, od 1. 

marca do 30. junija, v izogib (pre)velikemu nihanju gladine ne obratuje kot izravnalni 

bazen celotne verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, temveč obratuje s fiksno gladino na 
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koti 141,20 m n.m. Novejši neuradni podatki o prisotnosti platnice v akumulacijskem 

bazenu HE Krško (2017), ki je primerljiv z akumulacijskim bazenom HE Mokrice, kažejo 

na prisotnost platnice vseh starostnih skupin (RD Brestanica, 2017), kar nakazuje na to, 

da se platnice lahko drstijo tudi v akumulacijah. 

 

Z izravnalnimi ukrepi nadomestitve izgubljenih drstišč bo zagotovljena tudi celovitost 

območja Spodnja Sava in povezanost območij POO Krka s pritoki, POO Spodnja Sava ter 

POO Sotla s pritoki. Presoja učinkov izravnalnih ukrepov je podana tudi v prilogi 3. 

 

 

Ocena vpliva na ekološko in kemijsko stanje reke Save na POO Spodnja Sava 

 

V času gradnje 

V času gradnje lahko pride do začasnega vpliva na ekološko in kemijsko stanje reke 

Save. Vpliv bi bil še posebej velik v primeru izvajanja gradnje v času drsti platnice. 

 

V času gradnje jezovne zgradbe bo izveden obvodni kanal okoli gradbene jame. V fazi 

izgradnje obtočnega kanala (predvideno trajanje 3 mesece) se bo vpliv izrazil v povišani 

motnosti vode dolvodno od gradbišča. Vpliv bo kratkoročen in lokalno omejen. Gradnja 

bo potekala izven obdobja drsti platnice, zato bo vpliv nebistven (ocena C). 

 

V času obratovanja 

Do poslabšanja toplotnih razmer v Savi po izgradnji HE Mokrice ne bo prišlo. Zaradi 

hitrejšega toka, manjše površine vode, večjega deleža pritokov (>20 %) bodo tudi 

toplotne razmere v akumulaciji HE Mokrice neprimerno ugodnejše za življenje rib in 

vodnih organizmov v primerjavi z gorvodnimi akumulacijami. Kemijsko stanje voda se z 

izvedbo projekta ne bo poslabšalo saj ni predvidenih novih virov kemičnega onesnaženja 

površinskih voda. Z izgradnjo HE na spodnji Savi se ureja tudi v sklopu celotnega posega 

terciarno čiščenje odpadne komunalne vode (čistilne naprave). Akumulacija HE Mokrice 

je razmeroma plitva in je globine do 8 m. Pri nazivni koti v akumulaciji 141,5 m n.m. bo 

95,9% celotne prostornine akumulacije  z vsebnostjo kisika več kot 8 mg O2/l (IBE, 

2019). V daljšem časovnem obdobju lahko pričakujemo povečano evtrofikacijo zaradi 

kumulativnega vpliva vseh gorvodnih elektrarn. To pomeni ekološko poslabšanje stanja 

reke Save in s tem poslabšanje habitatnih pogojev za platnico. Med gradnjo bodo 

spremenjeni ali uničeni elementi rečnega ekosistema, brežin, struge in obvodnega 

prostora.  

 

 

Po obnovi elementov rečnega ekosistema, brežin, struge in obvodnega prostora, ki so bili 

med gradnjo spremenjeni ali degradirani, je s spremljanjem stanja območja mogoče 

slediti uspešnost renaturacije. Če se v nizu akumulacij pojavi evtrofikacija, bo investitor 

sodeloval s pristojno upravo, ki bo načrtovala in izvajala ukrepe za izboljšanje stanja kot 

so odstranjevanje vsebnosti hranil v odpadnih vodah na čistilnih napravah, kontrola 

obrežne vegetacije v litoralnem delu akumulacije ter zagotavljanje oksičnih pogojev v 

usedlinah akumulacije, ki omogočajo aerobno razgradnjo organskih snovi. Za ublažitev 

negativnih vplivov evtrofikacije je potrebno izvesti vse omilitvene ukrepe.  Glede na 

pojavljanje platnice v že obstoječih akumulacijah, kjer so podobni pogoji, kot jih 
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pričakujemo v akumulaciji HE Mokrice, lahko pričakujemo, da bodo ekološke razmere v 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice kljub spremenjenim razmeram še vedno primerne za 

ohranjanje varstvenega cilja povezljivosti. Tako bo zagotovljena celovitost območja 

Spodnja Sava in povezanost območij POO Krka s pritoki, POO Spodnja Sava ter POO 

Sotla s pritoki. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C). 

 

Ocena vpliva zaradi povečane kalnosti na POO Spodnja Sava 

 

V času gradnje 

V nadaljevanju povzemamo opis vpliva kalnosti na ribe (Maša ČARF*,Aljaž JENIČ*, dr. 

Daša ZABRIC*, Danilo PUKLAVEC*, Barbara BRIC* - Vpliv kaljenja reke Drave na ribe in 

ribolov; Mišičev vodarski dan 2012, str 139,140). 

Učinek kalnosti na ribe je odvisen od velikosti in oblike suspendiranih delcev (veliki in 

ostri delci bolj poškodujejo škrge, manjše delce pa ribe fagocitirajo in transportirajo v 

različna tkiva v telesu), koncentracije suspendiranih delcev (učinek kalnosti je večji pri 

višjih koncentracijah), časa izpostavljenosti (ribe lažje prenesejo kratkotrajna visoka 

povišanja kot dolgotrajno zmerno povišanje kalnosti), temperature vode (pri višji 

temperaturi so suspendirani delci bolj nevarni, saj so ribe metabolno bolj aktivne, 

obenem pa se z višjo temperaturo zmanjšuje količina v vodi raztopljenega kisika), vrste 

ribe in njihove starosti (bolj občutljivi so mlajši stadiji rib kot so: ikre, ličinke, zarod).Vsi 

ti dejavniki vplivajo na stanje ribjih populacij. Na ribe delujejo na različnih nivojih. Učinke 

kalnosti na ribe pa lahko razdelimo v več skupin: 

1. Vidljivost: 

Večina ribjih vrst ima dobro razvite oči in vid predstavlja njihov najpomembnejši vir 

informacij. V vodi se svetlobne razmere močno spreminjajo že na krajše razdalje, 

suspendirani delci pa še dodatno preprečujejo prodiranje svetlobe v globlje plasti. Višja 

kalnost torej pomeni slabše svetlobne razmere. Vrste, ki so naravno aktivne ponoči in v 

mraku (npr: smuč) so bolje prilagojene slabšim svetlobnim razmeram. Druge vrste, ki so 

aktivne podnevi (npr: navadni ostriž) pa potrebujejo za uspešno iskanje hrane dobre 

svetlobne razmere (Pekcan-Hekim, 2007). 

2. Spremembe v vedenju: 

Pri povečani kalnosti se poskuša večina vrst premakniti v predele, kjer je kalnost manjša, 

pri nekaterih vrstah pa so opazili, da se njihova mobilnost močno zmanjša. Nekatere 

vrste zapuščajo skrivališča, pri drugih se poruši socialni hierarhični sistem. Znane so tudi 

spremembe v velikosti in branjenju teritorijev, nezmožnost vračanja nazaj na svoj 

teritorij in iskanja novega primernega habitata (Birtwell in sod., 2008). 

3. Dihanje: 

Pri visokih kalnostih škrge počasi prekriva mulj. Zmanjša se sposobnost izmenjav plinov, 

kar ribe kompenzirajo s pospešeno ventilacijo. Če se razmere ne izboljšajo, se plast 

mulja na škrgah počasi poveča, dihanje se dodatno oteži in na koncu se ribe zadušijo 

(Kerr, 1995). 

4. Prehranjevanje: 

Pri mnogih vrstah se zaradi slabše vidljivosti zmanjša vnos razpoložljive hrane, kar velja 

tako za ribojede, žužkojede kot rastlinojede vrste (Berry in sod., 2003). Zaradi 

zmanjšane primarne produkcije se zmanjša tudi količina razpoložljive hrane (Larkin in 

sod., 1998). Kalnost vpliva na uspešnost iskanja hrane, poruši se tudi odnos med plenilci 

in plenom (Birtwell in sod., 2008). 
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5. Razmnoževanje: 

Kalna voda lahko povzroči zakasnjeno drst. Ribji zarod se zato ne razvija v takih pogojih 

na katere je vrsta prilagojena. Kalna voda je problematična tudi zaradi delcev, ki se 

usedajo na dno in zapolnijo intersticijski prostor med prodniki v drstiščih ter tam 

zmanjšajo pretok vode, s tem pa tudi kisika. Ikre se v takih tleh zadušijo. Če drobnega 

sedimenta ne spere hitrejša voda pa je drstišče tudi trajno izgubljeno (Berry in sod., 

2003, Kerr, 1995). 

6. Ostalo: 

Suspendirani delci lahko povzročijo tudi mehanske poškodbe, manjše praske, predvsem 

na plavutih in škrgah, zaradi katerih so ribe bolj dovzetne za različna vnetja. Ribe v kalni 

vodi so sicer tudi bolj bledo obarvane, pogosteje imajo dihalne motnje (t.i. kašljanje), 

imajo povišan mikrohematokrit, večje število rdečih krvničk in so mnogo bolj občutljive 

na ostale stresne dejavnike (Birtwell in sod., 2008, Kerr, 1995). 

7. Spremembe v habitatu: 

Suspendirani sediment med usedanjem napolni vrzeli med večjimi delci (intersticijski 

prostor) in tako zmanjša primeren habitat za nevretenčarje. Posledično to lahko pomeni 

manj hrane za ribe ali pa vrstno spremembo združbe nevretenčarjev, s katerimi se ribe 

hranijo, obenem pa prekrije ikre in s tem močno oteži dihanje. Po drugi strani droben 

sediment zmanjša habitatno diverziteto, z usedanjem delcev dno postane uniformno, 

zaradi česar izginjajo določene vrste (Birtwell in sod., 2008). Povzamemo lahko, da 

povečana kalnost močno vpliva na ribje združbe. Poruši se naravno ravnovesje, 

spremenjene so prehranjevalne verige, nekatere vrste izginejo. Populacije mnogih vrst se 

zmanjšajo, prizadeto je tudi splošno zdravje preostalih ribjih populacij. Prizadete pa niso 

samo ribe, kalnost negativno vpliva tudi na nevretenčarske in rastlinske združbe. Zato je 

samočistilna sposobnost reke manjša, kar lahko privede do ireverzibilne spremembe 

trofičnega stanja vodotoka. Kratkoročna posledica premeščanja sedimentov na 

neustrezen način je tako kaljenje vode, spremenjena prodonosnost in spremembe 

substrata dna, dolgoročne posledice pa so zmanjšanje števila in površine drstišč ali 

uničenje obstoječih drstišč in ostalih habitatov rib ter posledično osiromašenje ali 

uničenje vrstne pestrosti ribjih združb, v najhujših primerih pa celo pogin rib. 

Brez omilitvenih ukrepov bi bil vpliv bistven (ocena D). 

 

V času gradnje jezovne zgradbe bo izveden obvodni kanal okoli gradbene jame. Vpliv bo 

zaznaven zgolj v fazi izgradnje obtočnega kanala (predvideno trajanje 3 mesece) in sicer 

se bo le ta izrazil v povišani motnosti vode dolvodno od gradbišča. Po izkušnjah 

predhodnih gradenj obtočnega kanala ocenjujemo vpliv kratkoročen in lokalno omejen. 

Dela na občutljivih delih vodotoka in priobalnega pasu ne bodo trajala ves čas gradnje. 

Ocenjuje se, da bodo dela neposredno v vodotoku Sava trajala približno 1 - 2 leti z 

različno intenziteto in z vmesnimi presledki. Po podatkih iz izkušenj investitorja pri 

gradnji predhodnih elektrarn se kalnost po nekaj km dolvodno izklini. Gradnja se bo 

izvajala izven obdobja drsti platnice, ob upoštvanju omejitve časa gradnje bo vpliv 

nebistven (ocena C). 

 

Skupna končna ocena vpliva na POO Spodnja Sava 

 

V času gradnje 
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Po podatkih, ki jih imamo, je platnica litofilna in fitofilna drstnica, zato so zanjo 

pomembna vsa drstišča. Za ohranjanje povezljivosti kot varstvenega cilja, je potrebno 

platnici ohraniti oz. omogočiti primerna drstišča tako v Sotli, kot tudi v Savi in Krki. V 

času gradnje drstišča v Sotli ne bodo prizadeta, v izlivnem delu Krke in na območju 

akumulacije v Savi pa bo prišlo do škodljivega vpliva na obstoječa drstišča. V primeru, da 

bi gradnja potekala v času drsti, bi to bistveno vplivalo na populacijo platnice v Savi. Brez 

izvedbe ukrepov bi bila v času gradnje prekinjena tudi povezljivost populacij platnice med 

Sotlo, Savo in Krko. Gradnja bo potekala v omejenem obsegu in krajše časovno obdobje 

izven časa drsti rib. Ureditve, ki so predvidene s projektom, zagotavljajo omilitev vplivov 

v času gradnje na način, da se tudi v času gradnje omogoči povezljivost med Sotlo, Savo 

in Krko s predvidenim obtočnim kanalom Save (62. člen Uredbe) ter z ureditvijo drče in 

prehoda za vodne organizme na izlivnem delu Krke. Platnici bo preko izlivnega dela Krke 

omogočen umik v reko Krko. Ob izvedbi omilitvenih ukrepov bo vpliv omiljen do te mere, 

da bo nebistven (ocena C). 

 

V času obratovanja 

Po izgradnji HE Mokrice se bo habitat platnice na območju akumulacije močno spremenil. 

Novejši neuradni podatki o prisotnosti platnice v akumulacijskem bazenu HE Krško 

(2017), ki je primerljiv z akumulacijskim bazenom HE Mokrice, kažejo na prisotnost 

platnice vseh starostnih skupin (RD Brestanica, 2017). Prav tako so v letih 2017 in 2018 

v RD Brestanica – Krško v akumulaciji Krško in v delu akumulacije Brežice uplenili velik 

delež platnic, po podatkih RD Brežice pa je bila v letih 2017 in 2018 platnica v delu 

akumulacije Brežice in v Savi do državne meje s Hrvaško v ulovu najbolj pogosta vrsta 

(ZZRS, 2020a). Vendar je poleg ustreznega habitata za odrasle živali za dolgoročni 

obstanek vrste potrebno zagotavljati tudi ustrezna drstišča in možnost migracij. Platnica 

je potamodromna vrsta, ki se seli po nekaterih virih na kratke razdalje (Duβling in sod. 

2004) po drugih virih pa tudi več kot 150 km (Ćaleta in sod. 2015). Brez izvedbe 

omilitvenih ukrepov bi pregrada (jez) HE mokrice za platnico predstavljala praktično 

neprehodno oviro (vsaj gorvodno). Za omilitev vpliva pregrade na prehodnost reke Save 

je na desnem bregu ob jezovni zgradbi HE Mokrice predviden prehod za vodne organizme 

(PZVO). Opis PZVO je v poglavju 3.3. Velikost skupnega »pretoka privabljanja« (t.i. 

atrakcijski pretok) na izlivnem odseku PZVO je ocenjena na 3,4 m3/s, od tega pretoka je 

določena pretočnost na 0,9 m3/s. To je dovolj, da bodo ribe našle prehod za vodne 

organizme v gorvodni smeri. V primeru, da bi se izkazala potreba po dodatnem 

atrakcijskem toku v PZVO, pa se bo dodatnih 2,5 m3/s spuščalo v izlivni odsek PZVO 

skozi MHE. PZVO lahko obratuje v vseh gladinskih stanjih akumulacije (predvideni so 

dvojni kraki vtokov, ki so prilagojeni na vse obratovalne gladine HE Mokrice). V skladu z 

zahtevami smernic ICPDR, 2013 (Ukrepi za zagotavljanje migracije rib na prečnih 

strukturah - tehnični dokument z dodatnimi zahtevami za načrtovanje in umestitev 

ukrepov za ribe in druge vodne organizme), da morata biti na večjih rekah (širina več kot 

100 m) izvedena vsaj dva prehoda za ribe, na vsaki strani reke, je na levem bregu 

zasnovana še obvodna struga. Vtočni objekt je zasnovan kot tehnični del in ima funkcijo 

uravnavanja stalnosti pretoka in izničenja nihanja gladine v akumulacijskem bazenu. Z 

dodatnim vzporednim kanalom omogoča dovajanje dodatne količine vode direktno v 

sonaravni del. Sledi sonaravno oblikovani del obvodne struge. Osnovni pretok v obvodni 

strugi je 2 m3/s. Iztok vode iz obvodne struge v strugo Save bo urejen tako, da tudi ob 

skrajnem primeru nizkega vodostaja (9,8 m pod nivojem zajezitve) ne bo hidravličnega 
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skoka. Hitrosti vode v akumulacijskem bazenu HE Mokrice bodo do 40 cm/s v zgornjem 

in 20 cm/s v spodnjem delu bazena, kar bo dovolj za orientacijo platnice. Platnica je 

prisotna tudi v mestoma zelo počasi tekočih rekah (Ljubljanica, Krka, Kolpa), po podatkih 

iz Ukrajine je prisotna tudi v rekah s hitrostjo vodnega toka 0,1 m/s (Talabishka s sod., 

2015), zato menimo, da z orientacijo v akumulacijskem bazenu HE Mokrice ne bo imela 

težav. Tudi dr. Reckendorfer in mag. Stojič v svojem mnenju navajata, da je treba v 

skladu s smernicami na izhodu prehoda za ribe in na izhodu obvoda (točka izpuščanja rib 

v akumulacijo) za odrasle platnice zagotoviti hitrost pretoka najmanj 20 cm/s. Vendar pa 

ribe uporabljajo tudi druge znake orientacije ne le pretočno polje, kot so slušni in optični, 

vohalni in dotikalni čuti. Poleg tega lahko za orientacijo uporabijo tudi prostorsko učenje 

in znanje vrste o lastnostih orientacije. Po mnenju dr. Reckendorferja in mag. Stojiča so 

zahteve glede hitrosti vodnega toka zagotovljene. Kot dodatni atraktant za ribe bo 

deloval tudi dotok vode iz reke Krke. Prav tako najnovejši monitoringi na HE Brežice 

(ZZRS, 2020b) ugotavljajo, da je platnica prepotovala večji del prehoda za vodne 

organizme HE Brežice (ki je enakega tipa kot načrtovani prehodi na HE Mokrice) in da je 

verjetnost, da so platnice priplavale tudi v akumulacijo, zelo velika. 

 

 

Za povezljivost Save in Krke je na izlivu Krke predvidena ureditev drče in za primere zelo 

nizkega vodostaja še prehoda za vodne organizme. 

 

V svojem strokovnem mnenju dr. Reckendorfer in mag. Stojič pritrjujeta stališču 

presojevalca, da so za zagotavljanje povezljivosti za platnico med Krko in Sotlo po 

izgradnji HE Mokrice nujni vsi trije opredeljeni ukrepi, pri čemer vsi ukrepi upoštevajo 

stanje stroke in tehnike. V tej študiji je med drugim izpostavljeno, da sta prehod za 

vodne organizme in obvodna struga namenjena predvsem gorvodni migraciji, medtem ko 

je migracija v dolvodni smeri prav tako pomemben dejavnik za gensko mešanje in 

predstavlja pomemben temelj povezave. Omogočena je z zapornicami, v primeru, ko so 

dvignjene iz vode, tako da je prerez prelivnega polja popolnoma odprt za pretok (v 

obdobjih velikih pretokov bo, na podlagi podatkov iz HE Brežice in ostalih HE na Spodnji 

Savi (obratovalni monitoring HESS), predvidoma 15-20 dni v letu odprto vsaj eno 

prelivno polje). Avtorja omenjata avstrijsko študijo, ki je pokazala, da potamodromne 

ribe (ki ne migrirajo iz morja) za migracijo v dolvodni smeri uporabljajo vse potencialno 

razpoložljive koridorje - vključno z gorvodnimi prehodi. 

 

Predvideni omilitveni ukrepi za zagotavljanje prehodnosti Save in Krke (prehod za vodne 

organizme na desnem bregu Save ob jezovni zgradbi, obvodna struga na levem bregu 

Save, drča in prehod za vodne organizme na izlivu Krke) bodo gotovo omogočili 

gorvodno migracijo vsaj delu savske populacije platnice. Da pa bo res zagotovljeno 

prehajanje zadostnega števila osebkov platnic, se bo z monitoringom ugotavljalo 

prehajanje osebkov med Sotlo, Savo in Krko (gor in dolvodno; število in starostna 

struktura) ter ocenilo, če število zadošča za gensko izmenjavo, ki predstavlja ključni 

korak pri doseganju cilja (Natura 2000 – povezljivost). Na osnovi primerjave predlaganih 

ukrepov z bistvenimi vodilnimi načeli ICPDR za razvoj hidroelektrarn in akumulacij v 

porečju Donave dr. Reckendorfer in mag. Stojič zaključujeta, da predlagani omilitveni 

ukrepi ustrezajo priporočenim smernicam. Pri tem nista indetificirala nobenega 
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argumenta proti ustreznosti in zmogljivosti glede delovanja predlaganih omilitvenih 

ukrepov. 

 

Po podatkih, ki jih imamo, je platnica litofilna in fitofilna drstnica, zato so zanjo 

pomembna vsa drstišča. Za ohranjanje povezljivosti kot varstvenega cilja, je poleg 

zagotavljanja prehodnosti jezov in pregrad, platnici treba ohraniti oz. omogočiti primerna 

drstišča v ali izven območja, ki zagotavljajo prisotnost osebkov v koridorju. To pomeni 

zagotavljanje primernih drstišč tako v Sotli, kot tudi v Savi in Krki. S posegom drstišča v 

Sotli ne bodo prizadeta, v izlivnem delu Krke in na območju akumulacije v Savi pa bodo 

bo prišlo do škodljivega vpliva na obstoječa drstišča. Kljub učinkovitim omilitvenim 

ukrepom zagotavljanja prehodnosti jezov in pregrad, bo vpliv na platnico, zaradi 

škodljivega vpliva na drstišča, bistven (ocena D). 

 

Ker je iz zgoraj navedenega razvidno, da bo, kljub omilitvenim ukrepom, vpliv na 

platnico še vedno bistven, so predvideni izravnalni ukrepi za nadomestitev izgubljenih 

drstišč. HE Mokrice je zasnovana kot pretočna hidroelektrarna, ki bo obratovala po 

naravnem pretoku (obveza iz DPN za območje HE Mokrice), zato bo skozi jez vedno 

zagotovljen naravni pretok. Kljub načinu obratovanja HE Mokrice pa bo zaradi dviga 

nivoja vode v akumulacijskem bazenu prišlo do škodljivega vpliva na obstoječa drstišča. 

Platnica je litofilna in fitofilna drstnica. V času obratovanja bo vzpostavljena povezljivost 

od Sotle z obstoječimi funkcionalnimi drstišči, z vsemi predvidenimi izravnalnimi ukrepi 

za vzpostavitev drstišč za litofilne drstnice v reki Savi ter z izravnalnimi ukrepi za 

vzpostavitev drstišča za litofilne in fitofilne drstnice v izlivnem delu Krke ter z 

omogočenim dostopom do gorvodnih drstišč v Krki s prehodnostjo Krke pri jezu v Krški 

vasi. Prav tako bo z izravnalnimi ukrepi omogočena vzpostavitev drstišč z nanosom proda 

pod jezovno zgradbo ter ureditev drstišč za fitofilne drstnice v akumulacijskem bazenu in 

pritokih. V novo nastalih pogojih bo sicer manj površin drstišč za litofilne drstnice, vendar 

pa bodo vzpostavljena nova drstišča za fitofilne drstnice. Ker je platnica litofilna in 

fitofilna drstnica, pričakujemo, da bo uporabljala oba tipa drstišč. Kljub manjši površini 

drstišč za litofilne drstnice, so predvidene ureditve in razporeditve drstišč takšne, da bodo 

omogočale platnici ustrezno prehodnost in povezljivost.  

 

Novejši neuradni podatki o prisotnosti platnice v akumulacijskem bazenu HE Krško 

(2017), ki je primerljiv z akumulacijskim bazenom HE Mokrice, kažejo na prisotnost 

platnice vseh starostnih skupin (RD Brestanica, 2017), kar nakazuje na to, da se platnice 

drstijo tudi v akumulacijah. Platnici bo omogočena drst v reki Krki, v prehodu za vodne 

organizme ob jezovni zgradbi, v obvodni strugi, na obstoječih evidentiranih drstiščih 

dolvodno od meje DPN na reki Savi, v reki Sotli in drstiščih v akumulacijskem bazenu ter 

pod jezovno zgradbo na območju poglobitve. Lahko predvidevamo, da bo platnica na drst 

migrirala gorvodno od jezovne zgradbe v reko Krko in njene pritoke, pa tudi v mirno 

območje MO4 v povezavi s potokom Gabernica in potokom Bučlen. V najnovejšem 

monitoringu na HE Brežice (ZZRS, 2020b) so v obvodni strugi opazili več potencialnih 

litofilnih drstišč in tudi ribe v drsti, kar kaže na uspešnost takšnih ureditev. 

 

 

IDP za HE Mokrice predvideva tudi dodatne ukrepe in sicer ureditev MO2 in MO3 – 

obrežja s plitvinami in trstičevjem ter delno ureditvijo drstišč za litofilne drstnice ter 
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izvedbo NH2 – prodišče v akumulaciji (v fazi PVO je predlagana izboljšana varianta z 

ureditvijo drstišča za litofilne drstnice). V fazi PVO so predvideni ukrepi za biodiverziteto, 

ki pa ugodno vplivajo tudi na sposobnost platnice, da preplava akumulacijski bazen, in 

sicer vzpostavitev obvodne struge ob levem bregu Save z urejenimi drstišči za litofilne 

drstnice in počivališči. Vsa s projektom predvidena drstišča so prostorsko in funkcionalno 

načrtovana tako, da denivelacija vode v akumulacijskem bazenu HE Mokrice na njih ne 

bo bistveno vplivala, vpliv denivelacije pa je mogoče še dodatno omiliti s prilagoditvijo 

obratovalnih razmer HE Brežice tako, da bo nihanje gladin v akumulacijskem bazenu v 

času drsti minimalno. 

 

Čeprav po trenutno razpoložljivih podatkih ne vemo v kakšnem obsegu se platnica na 

drstiščih za fitofilne drstnice v akumulaciji drsti, menimo, da je kljub temu pomembno, 

da se v akumulaciji omogoči razvoj drstišč za fitofilne drstnice. Kot dobre lokacije za 

razvoj drstišč za fitofilne drstnice so se izkazali sonaravno urejeni izlivni deli pritokov 

(Zabric s sod., 2014), v katerih so se oblikovali zatoni z vodno vegetacijo. Poleg tega 

tako oblikovani zatoni močno prispevajo k heterogenosti obrežnega pasu. Izlivne dele 

pritokov je potrebno tudi na območju akumulacije HE Mokrice urediti na sonaraven način. 

Izlivna dela pritokov Orehovec in Grajski potok se oblikujeta v zatona s predvideno 

zarastjo vodne vegetacije, kar zagotavlja razvoj drstišč za fitofilne drstnice. V izlivnem 

delu Krke je predvidena ureditev kotanjastih poglobitev z namenom povečanja 

heterogenosti habitata. Območja med krožnimi vodnimi strukturami bodo zaraščena z 

rastlinami. V reki Savi se za izboljšanje pestrosti obrežnih habitatov akumulacije brežine 

na razširjenih delih visokovodnih nasipov oblikuje v zatone, kjer se vzpostavi vodna 

vegetacija, ki nudi substrat za odlaganje iker fitofilnih drstnic. 

 

Po izvedbi vseh s projektom predvidenih posegov in ukrepov za umestitev struktur, ki so 

potrebne za ohranitev prisotnosti platnice (drstišča, kotanje, poglobitve, plitvine, 

počivališča, … ) bodo dani pogoji, ki bodo omogočali povezljivost populacij platnice. S 

primerno urejenimi habitati v akumulaciji pa bo platnici omogočeno migriranje s 

počivališči skozi akumulacijski bazen in bo tako omogočena migracija na drstišča tudi 

gorvodno v Krko. Po podatkih ribiškega katastra so drstišča litofilnih drstnic na celotnem 

toku Krke do Zagradca. Prav tako bo omogočena tudi gorvodna migracija v Savi, kar ji je 

v obstoječem stanju onemogočeno. 

 

Iz študije Strokovno mnenje - utemeljitev ukrepov za zagotavljanje povezljivosti 

habitatov platnice na spodnji Savi in pritokih zaradi načrtovane HE Mokrice (Žerdin s 

sod., 2019): Drstišča v izlivnih delih pritokov Save (razen v izlivnem delu Krke, ki bo 

prilagojen nihanju gladine v akumulaciji) oziroma v sami akumulaciji so lahko učinkovita 

le ob upoštevanju priporočila, da akumulacija HE Mokrice v obdobju drsti v izogib 

(pre)velikemu nihanju gladine ne obratuje kot izravnalni bazen celotne verige 

hidroelektrarn na Spodnji Savi. Glede na dosedanje raziskave biologije platnice Zavoda 

za ribištvo (2015) in upoštevajoč lastne izkušnje predvidevamo, da je za drst platnice 

pomembnejši od podlage dovolj močan vodni tok. 

 

Rezultati monitoringa rib v gorvodnih akumulacijah na reki Savi sicer kažejo na to, da sta 

izvedba in vzdrževanje drstišč v sami akumulaciji izredno zahtevna in da pogosto ni 

omogočena vzpostavitev ustreznih hidravličnih razmer za drst. Hitrosti toka je pogosto 
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premajhna, prevladuje sediment neustrezne granulacije, na katerem se nabirajo obloge 

in drstišče ni funkcionalno. Zato je bilo treba pri načrtovanju drstišč za lito in fitofilne 

drstnice temu nameniti posebno pozornost. Ob zadostni hitrosti toka (>0,4 m/sek ) in 

dnevnem nihanju nivoja predvidevamo, da ne bo prišlo do zamuljevanja. S predvidenimi 

ukrepi pa je posebna pozornost namenjena tudi vzdrževanju, po potrebi tudi z 

mehanskim čiščenjem mulja in obrasti. 

 

V svojem strokovnem mnenju dr. Mrakovčić eksplicitno poda mnenje, da, na osnovi 

preveritve podatkov presoje, njegovega poznavanja biologije in ekologije platnice, 

načrtovani ukrepi pri HE Mokrice ne bodo imeli bistvenih vplivov na populacijo platnice. 

Mrakovčić izpostavlja, da ni upravičenega dvoma, da se platnica ne bi zadrževala v 

akumulaciji HE Mokrice in da bo ta izrazito ugodna za življenje platnice. To argumentira z 

ugotovitvijo, da ima HE Mokrice zaradi svoje specifičnosti še mnogo boljše ekološke 

razmere kot HE Krško in HE Boštanj. Nadalje svoje trditve podkrepi tudi z dejstvom, da 

ima Hrvaška podoben tip HE in pregrade na reki Dobri ter da se je populacija platnice po 

izgradnji HE povečala. 

 

Dokazano je, da bo bodoča akumulacija HE Mokrice zaradi svojih tehničnih lastnosti 

bistveno ugodneje vplivala na ribje populacije kot ostale akumulacije na spodnji Savi. K 

temu bodo prispevale zlasti primernejše hitrosti vode v celotni akumulaciji, naravni 

pretok skozi akumulacijo, vsebnost kisika v vodi, temperaturne razmere, še zlasti pa 

neprimerno večji delež pritokov (˃20%) v akumulacijo. 

 

Iz mnenja ihtiologov dr. Čalete in dr. Marčića nedvoumno izhaja, da bodo v PVO in 

Dodatku predvideni ukrepi, ob ustrezni izvedbi v času gradnje, zmanjšali vplive posega 

oziroma zagotovili povezljivost za platnico med reko Sotlo in Krko. 

 

Iz študije Strokovno mnenje - utemeljitev ukrepov za zagotavljanje povezljivosti 

habitatov platnice na spodnji Savi in pritokih zaradi načrtovane HE Mokrice (Žerdin s 

sod., 2019): 

 

Podgornik in Urbanič (2015) sta ugotovila, da so naravni ekološki dejavniki, ki ključno 

vplivajo na združbe rib v velikih rekah Slovenije značilnosti povezane z velikostjo 

vodotoka in maksimalna (julijska) temperatura. Z zajezitvijo vodotoka se vsaj 

temperatura vode površinskega sloja zviša, pogosto pa so temperaturne spremembe 

ugotovljene po celotnem vodnem stolpcu. Gorvodno od predvidenega akumulacijskega 

bazena HE Mokrice je že serija zadrževalnikov, ki vplivajo na segrevanje vode v reki Savi, 

vsaj zgornjih slojev vode. Na podlagi izvedenih meritev  v zadrževalnikih je bilo potrjeno, 

da se vzpostavlja plastovitost s segretim zgornjim slojem vode, ki je najgloblji tik pred 

pregradami (IBE, 2019). Isti avtorji (IBE, 2019) sicer zaključujejo, da navedeni rezultati 

analiz temperatur Save v poletnih ali celo kritičnih poletnih razmerah ne dajejo osnove za 

trditev, da bazeni zvišujejo temperaturo vode in da jo ohranjajo hladnejšo, kot bi bila v 

naravnem stanju. Vsekakor pomembno na zvišanje temperature reke Save vpliva 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK). Z morebitnim zaprtjem NEKa bi gotovo vplivali na 

zmanjšanje temperature vode reke Save tako pa posledično tudi na številne procese v 

reki, ki so temperaturno odvisni in na vodne organizme. Ker bo NEK obratoval 

predvidoma le še dobri dve desetletji, do leta 2043 (NEK, 2012), bi lahko na dolgi rok 
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prišlo do izboljšanja razmer in stanja reke Save tudi v akumulacijskem bazenu HE 

Mokrice, kar bi lahko imelo pozitiven vpliv na celotno združbo organizmov dolvodno od 

NEKa in posledično nekatere organizme v pritokih reke Save. 

 

Obremenitve, ki ključno vplivajo na združbe rib in poslabšanje ekološkega stanja velikih 

rek v Sloveniji so povezane s spremembami zaradi povečane rabe zemljišč v prispevnih 

območjih vodotokov za namene kmetovanja in urbanizacije ter hidromorfološka 

spremenjenost vodotokov predvsem v povezavi s prisotnostjo prečnih objektov 

(Podgornik in Urbanič, 2015). Za ekološko stanje velikih rek na podlagi rib sta zelo 

pomembna parametra dolžina prostega odseka (razdalja med dvema prečnima 

objektoma, ki preprečujeta/omejujeta ribam migracije) in oddaljenost od dolvodne 

pregrade, nekoliko manj pa oddaljenost od gorvodne pregrade (Podgornik in Urbanič, 

2015). Na podlagi povezave med združbami rib in hidromorfološkimi parametri so 

Urbanič in sod. (2018) razvili indeks hidromorfoloških razmer (HyMoRR). Ugotovili so, da 

na združbe rib v vodotokih v Sloveniji ključno vplivata dolžina prostega odseka in vpliv 

prečnih objektov upoštevan v indeksu hidroloških razmer (HLM) (Urbanič in Tavzes 2006, 

Tavzes in Urbanič 2009, Urbanič 2014). Indeks HLM je bil razvit z namenom vrednotenja 

spremenjenosti vodotokov zaradi prisotnosti prečnih objektov in je del slovenskega 

hidromorfološkega sistema (SIHM) (Urbanič in Tavzes 2006, Tavzes in Urbanič 2009, 

Urbanič 2014). Ključna značilnost indeksa HLM je ta, da upošteva velikost pregrade in 

njegov vpliv na velikost gorvodne zajezitve ter dolvodni vpliv. Na indeks HLM pomembno 

vplivajo pritoki, ki zmanjšujejo negativni vpliv prečnih objektov, vendar je zmanjšanje 

vpliva odvisno od velikosti pritoka glede na vodotok. Večji kot je pritok glede na vodotok 

s prečnim objektom, manjši je vpliv prečnega objekta. V akumulaciji HE Mokrice bo 

sotočje Krke s Savo. Reka Krka je velika reka in bo lahko pomembno vplivala na 

zmanjšanje negativnega vpliva pregrade HE Mokrice. Z vidika pretokov, reka Krka 

predstavlja ca. 20 % količin vode reke Save na tem odseku (IBE, 2019). Velik pritok 

pomembno vpliva na naravno dinamiko vodnega toka vodotoka s pregrado, ki je zaradi 

prisotnosti prečnega objekta in delovanja hidroelektrarn pogosto močno spremenjena. 

Pritoki služijo tudi kot refugij ob neugodnih hidrološko-hidravličnih razmerah zaradi vpliva 

pregrade oz. spreminjanja vodostaja, lahko pa tudi kot območje za razmnoževanje 

organizmov  oz. drst rib. Zaradi delovanja HE Mokrice kot izravnalnega bazena, bo 

predvidoma pogosto prihajalo do spremenjenih hidrološko-hidravličnih razmer in nihanja 

vodostaja. Zaradi velikosti reke oz. njenega pretoka bo Krka lahko pomembno vplivala na 

razmere v akumulaciji HE Mokrice, v neugodnih razmerah pa bo lahko delovala tudi kot 

refugij za nekatere vodne organizme. Lokalno pozitiven učinek na ekološko stanje velikih 

rek so bili ugotovljeni tudi pri manjših pritokih v rečne akumulacije. Npr. ugotovljen je bil 

pozitiven učinek dotoka Meže v Dravo na ekološko stanje reke Drave v Dravogradu 

(Urbanič 2011), vendar se je ta pozitivni učinek odražal na reki Dravi samo lokalno. 

Pomembnost vpliva manjših pritokov na ekološko stanje velike reke je odvisen tudi od 

lokacije pritoka. Pritoki v koren akumulacije imajo bistveno bolj pozitiven vpliv na 

združbe organizmov, ker je v korenu akumulacije voda običajno plitvejša, prisoten je 

hitrejši vodni tok kar se odraža tudi na substratu, ki skupaj z vodnim tokom predstavlja  

ključni značilnosti vodnih habitatov kar se odraža tudi na ekološkem stanju vodotoka. 

Dotok reke Krke v Savo je nekoliko pod pregrado HE Brežice. Z vidika združb vodnih 

organizmov vključno s platnico je pomembno, da odsek Save od pregrade HE Brežice do 

vtoka reke Krke ohrani čim več naravnih značilnosti glede substrata in hitrosti vodnega 
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toka, kar je določeno v Uredbi o HE Brežice in je sestavni del projekta HE Brežice. S tem 

se ohranja habitat, ki je primeren za številne vodne organizme vključno s platnico, 

pozitivno pa vpliva  tudi na ekološko stanje/potencial vodnega telesa. Z ohranitvijo tega 

odseka reke Save s potamalnimi značilnostmi se poveča tudi pozitivni vplivi dotoka reke 

Krke za reofilne vodne organizme v akumulaciji HE Mokrice.  

 

Kljub pričakovanemu lokalnemu vplivu reke Krke na razmere v akumulaciji HE Mokrice, 

dotok vode iz reke Krke lahko pomembno vpliva kot atraktant za ribe in na ustvarjanje 

habitatov, kar bo omogočalo koridor za migracijo platnice in drugih rib iz reke Save in 

pritokov (npr. reka Sotla) v reko Krko. 

 

V procesu presoje vplivov na okolje se je strokovno in s hidravličnimi modeli podrobno 

preverilo izvedljivost in funkcionalnost vseh načrtovanih omilitvenih in izravnalnih 

ukrepov. Na podlagi pridobljenih rezultatov so se določeni ukrepi nadgradili in 

modificirali. Presoja je ugotovila, da so vsi ukrepi izvedljivi in da za noben ukrep ne 

obstaja realen dvom v njegovo funkcionalnost. 

 

Presoja vplivov na varovana območja je podana tudi v Matriki v prilogi 2 Dodatka, 

presoja učinkov izravnalnih ukrepov pa je podana tudi v prilogi 3 Dodatka oz. priloga 6 

Zvezka 5. Z izvedbo vseh omilitvenih in izravnalnih ukrepov bo zagotovljena tudi 

celovitost območja Spodnja Sava in povezanost območij POO Krka s pritoki, POO Spodnja 

Sava ter POO Sotla s pritoki. Zagotovljene pa bodo tudi funkcije, primerljive tistim, ki so 

utemeljile merila za izbiro prvotnega območja, to je zagotavljanje povezljivosti za 

populacije platnic med Sotlo, Savo in Krko. 

 

 

ZAVAROVANA OBMOČJA 

 

Naravni spomenik Jovsi prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na 

omrežje, in sicer se območji NV in PVO prekrivata v 0,71 %. S postavitvijo stojišč stebrov 

bodo prizadeti močvirni in vlažni travniki, ki so habitati kosca (Crex crex), ter žive meje 

in posamezna drevesa ter grmišča. Zavarovano območje v celoti leži znotraj meja Natura 

2000 območij SCI Dobrava – Jovsi in SPA Dobrava–Jovsi, zato so vplivi na varstvene cilje 

enaki kot je opisano zgoraj pri predmetnih Natura območjih. 

 

8. člen Uredbe [113] predvideva, da se zemljišča na območju varovalnega pasu 

priključnega daljnovoda, razen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, 

po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje.  

 

30. členu [113] določa, da se ob podnožjih stebrov priključnega daljnovoda na delih trase 

na odprtih kmetijskih površinah zasadijo grmovnice, ki zakrijejo betonske temelje 

stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa. Ob stebrih se na območjih, s katerih je 

predhodno odstranjeno gozdno rastje, ohranijo nizka drevesa in grmovje.  

Uredba [113] (47. člen) predvideva prilagojen čas gradnje in vzdrževalnih del pod 

daljnovodom (sečnja, košnja). In sicer, se slednji opravljajo v času, ko ne bodo motili 

razmnoževanja dvoživk in ptic na tem območju in so dopustni od 1. septembra do 29. 

februarja.  
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54. člen [113] določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in struge 

vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke.  

 

Predvideni ukrepi v Uredbi [113] bodo nekoliko omili negativne vplive. S tem PVO so 

predvideni tudi dodatni ukrepi za omilitev vplivov. 

 

 

NARAVNE VREDNOTE (NV) 

 

V območju HE Mokrice se nahaja 11 naravnih vrednot, ki so glede na zvrst opredeljene 

kot ekosistemske, geomorfološke, geološke, hidrološke, botanične, ekosistemske in 

zoolške naravne vrednote. 

 

Posledično v času gradnje pričakujemo spremembo varovanih lastnosti naravnih vrednot 

zaradi izgube območja habitatov in habitatnih struktur, fragmentacije habitata in 

postavitev ovir, hidro-morfoloških sprememb habitatov, hrupa in onesnaževanja. V času 

obratovanja pa zaradi spremembe vrstne sestave in populacij, poškodb in izgube 

organizmov, spremembe naravnih procesov, hrupa, motenj in onesnaževanja. 

 

Vplivi na posamezno naravno vrednoto so opisani v nadaljevanju. 

 

 

 (1931) Prilipe - mrtvica Save 

 

Območje PVO prekriva 59,51 % obravnavanih naravnih vrednot. Vanjo posegajo 

visokovodni energetski nasipi, drenažni kanali ob visokovodnih energetskih nasipih, 

vodna površina, MO6, ureditev izlivnih delov pritokov Save. Poleg tega je MO6 območje 

izravnalnih ukrepov. 

 

Kot izhaja iz opisa stanja (4. poglavje) je mrtvica Prilipe eno najpomembnejših 

naravovarstvenih območij v tem delu tako rekoč za vse skupine (npr. HT, rastline, 

dvoživke, ptice, plazilci, mehkužci, raki, kačji pastirji, metulji, hrošči, itd). Ob izvedbi 

plana bo prišlo do sprememb geomorfoloških, hidroloških, botaničnih in ekosistemskih 

lastnosti naravne vrednote. Cca 20 ha bo uničenih, ker bodo zaliti z vodo oz. zasuti z 

deponijo sedimentov. Na cca 35 ha se bo stanje izboljšalo, saj je predviden izravnalni 

ukrep izboljšanja stanja. Podrobneje so vplivi na vrste obravnavani zgoraj pri posameznih 

skupinah. 

 

V januarju 2015 so nas predstavniki Terme Čatež seznanili s projekti, ki bodo pripomogli 

k zmanjšanju toplovodnega obremenjevanja Prilipske mrtvice – naravne toplovodne 

mrtvice z zgodovinskim imenom  TOPLA in naravnimi izviri termalne vode v sredinskem 

delu. 

 

Terme Čatež d.d.  v svoji osnovni turistični ponudbi tržijo produkte na osnovi izkoriščanje 

termalne vode in so hkrati lastniki zemljišč čateškega toplovodnega odvodnika do 

Prilipskega potoka, ki ohladi toplotni odvodnik s termalnimi dotoki. 
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Nakup navedenega področja toplovodnega odvodnika – prvega dela Prilipske mrtvice se 

je izvedel z namenom izgradnje čistilne naprave  in zmanjšanja izhodne temperature 

tople vode, ki  se uporablja v bazenih, za ogrevanje objektov, proizvodnjo hrane in 

okrasnih rastlin.   

 

Za zmanjšanje toplotnega onesnaženja izpusta termalne vode v odvodnik se je v zadnjih 

letih napravilo tudi vrsto ukrepov in novih tehnologij, ki jih navajamo v spodnjih alinejah 

(po podatkih Terme Čatež): 

 

− Bazenska voda se ogreva z odpadno termalno vodo za ogrevanje prostorov in 

toplo sanitarno vodo za obratovanje hotelov. V  letu 2014 je bila končana prenova 

največjega hotela TERME, ki se je do sedaj ogreval direktno z izvorno termalno 

vodo, sedaj pa z novo tehnologijo - preko izmenjevalcev toplote, kar pripomore k 

dodatnim ohlajanjem odpadne vode z nižjo temperaturo izpusta; 

− Počitniški objekti na lokaciji kampa nadomeščajo električno ogrevanje z 

ogrevanjem na odpadno toplo vodo (do 2014 preko sto objektov,..) – posledično 

odpadna voda izteka z manjšo temperaturo, 

− V začetku letu 2015 je predvidena na izpustu termalne vode gradnja revizijskega 

usedalnega jaška za potrebe čiščenja in zmanjšanja temperature odpadne tople 

vode, 

− Obstoječe izmenjevalce toplote po strojnicah objektov bodo v letih 2015 – 2019 

zamenjali z novimi večjimi in s tem dosegli večji odvzem tople vode in nižjo 

temperaturo izpusta (v izvajanju); 

− V letih 2014 – 2017 bodo bojlerje tople sanitarne vode v hotelih in bazenskih 

kompleksih, ki se grejejo s termalno vodo, nadomestili s toplotnimi črpalkami in s 

tem bistveno zmanjšali izpust tople vode (izvedeno v letu 2017); 

− V razvojnih planih TERME ČATEŽ d.d. in ponudbi novih produktov imajo strategijo 

za dodatno zmanjšanje toplotnega onesnaženja odvodnika z izgradnjo dveh 

večnamenskih igralnih površin  s talnim gretjem konvektorji dimenzij 120 x 70 m, 

ki bodo bistveno zmanjšali temperaturo odpadne vode pri pridelavi cvetja in 

zelenjave. Pričakuje se  zmanjšanje temperature vode na izpustu v mrtvico 

(zaradi omenjenega za dve stopinje. Ogrevano igrišče bodo realizirali v letih 2015 

– 2017 (izvedeno v letu 2017). 

 

Ocenjujemo, da bodo z navedenimi »pasivnimi« ukrepi Terme Čatež bistveno manj 

toplotno obremenjevali Prilipsko mrtvico, kot v sedanjem stanju.  

 

Terme Čatež d.d. so v letih 2009  - 2012 izvedle tudi celovito prenovo čistilne naprave na 

lokaciji čateškega odvodnika. Z navedeno prenovo so dosegli popolno funkcionalnost 

delovanja čistilne naprave in zakonsko predpisane emisije v vode, ki toplotno ne 

obremenjuje odvodnika – Prilipske mrtvice. Kot lastnik in upravljavec  čistilne naprave 

zagotavljajo obratovalni  monitoring, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec  Zavod za 

zdravstveno varstvo Celje. Iz zadnjih treh poročil o kontroli odpadne vode na čistilni 

napravi je razvidno, da čistilna naprava obratuje funkcionalno in povzroča emisije voda v 

predpisanih normah. V prihodnjih letih – predvidoma do leta  2019, nameravajo dograditi 

že projektirani četrti blok čistilne neprave, ki bo še dodatno zmanjšal onesnaževanje. 
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V 44. členu uredbe [113] je predvideno, da se na odtoku iz Prilipske mrtvice v zaprti 

kanal namesti rešetka oziroma uredi prag, tako da izplavljanje rastlinskih in živalskih vrst 

ne bo mogoče. Pri določanju velikosti objekta sodeluje strokovna ustanova ali 

strokovnjak za vodne organizme. 

 

45. člen [113] določa, da se Mirno območje MO 6 (Prilipska mrtvica) uredi na območju 

Prilipske mrtvice, ki se sanira, kar predstavlja izravnalni ukrep, s katerim se zagotovijo 

ugodnejše ekološke razmere za avtohtone vrste rib, močvirsko sklednico (Emys 

orbicularis), bobra (Castor fiber), vodne rastline in nevretenčarje. V okviru izravnalnega 

ukrepa se mrtvica očisti, tako da se odstranijo invazivne vrste in sediment, pred tem pa 

se prepreči temperaturno onesnaževanje, kar zagotovi povzročitelj onesnaževanja. Ob 

pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno 

Mokrice zagotovi investitor ustrezne informacije, podatke in strokovne podlage (elaborat) 

za izboljšanje stanja po ukinitvi temperaturnega onesnaževanja. Za zagotovitev ugodnih 

razmer za divjad v času gnezdenja, poleganja in vzreje mladičev divjadi se gibanje 

obiskovalcev v osrednjem delu omeji, izjeme so prikriti dostopi do opazovalnic živali. 

 

Uredba [113] v 47. členu predvideva, da se posegi na širšem območju Prilipske mrtvice 

in širšega območja pritokov Save lahko začnejo v avgustu ali pozneje, ko so paglavci 

dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika iz vodnih habitatov. 

 

V skladu z 59. Členom [113] se pri uporabi objektov na športnorekreacijskih območjih 

Grič in Mostec ter pri Prilipski mrtvici upošteva, da bo poplavna varnost, predvidena z 

državnim prostorskim načrtom, zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne Mokrice. 

 

Na območju obravnavane naravne vrednote se predvideva urejati tudi območja za 

rekreacijo pri Prilipski mrtvici (27. člen uredbe [113]) in nova premostitev (35. člen), kar 

je podrobneje obravnavano v poglavju »Kumulativni vplivi«. 

 

Ukrepi, ki jih Uredba že predvideva, bodo sicer omilili negativne vplive, vendar so 

potrebni dodatni omilitveni ukrepi. Slednji predvsem s stališča dosledne izvedbe 

izravnalnih ukrepov in kumulativnih vplivov. 

 

 (8337) Negota 

 

Območje PVO prekriva 3,13 % obravnavane naravne vrednote. Vanjo posegajo 

visokovodni energetski nasipi in drenažni kanali ob visokovodnih energetskih nasipih, 

vodna površina, 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje, visokovodni 

nasip Mihalovec, MO4. V območju se nahaja tudi izravnalni ukrep renaturacija Gabernice. 

 

Izlivni del bo uničen (cca 2,6 ha), delu od južno od naselja Mihalovec do severno od Loč 

pa se bo stanje zaradi renaturacije izboljšalo. Izlivni del Negote je sicer reguliran že v 

obstoječem stanju, vendar še vedno predstavlja habitat vodnim in obvodnim 

organizmom. Daljnovod in MO4 prečkata obravnavano NV, VV nasip poteka ob njeni levi 

brežini. Na mestu posegov, razen v območju renaturacije, bo prihajalo do sprememb 

hidroloških in ekosistemskih lastnosti. 
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54. člen določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in struge vodotokov, prav 

tako ne opore premostitev čez potoke.  

 

Ukrepi, ki jih Uredba že predvideva, bodo sicer omilili negativne vplive, vendar so 

potrebni dodatni omilitveni ukrepi. Slednji predvsem s stališča dosledne izvedbe 

omilitvenih in izravnalnih ukrepov.  

 

 (8633) Virje 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje. 

Ker 54. Člen Uredbe [113] določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in 

struge vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke, ne pričakujemo 

sprememb hidroloških lastnosti obravnavane naravne vrednote.  

 

 (4496) Dobrava 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje, 

katerega trajna zasedba zemljišč znaša 30 m oziroma 15 m na vsako stran od osi 

daljnovoda. Pričakovan je še 150 m vpliv robnega efekta. Kot posledica posegov v 

kompleks poplavnih hrastovih gozdov severno od Brežic bodo prisotni negativni vplivi na 

ekosistemske lastnosti.  

 

8. člen Uredbe [113] predvideva, da se zemljišča na območju varovalnega pasu 

priključnega daljnovoda, razen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, 

po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje.  

 

V 30. Členu [113] določa, da se ob stebrih na območjih, s katerih je predhodno 

odstranjeno gozdno rastje, ohranijo nizka drevesa in grmovje. Uredba [113] (47. člen) 

predvideva prilagojen čas gradnje in vzdrževalnih del pod daljnovodom (sečnja, košnja).  

 

Predvideni ukrepi v Uredbi bodo omili negativne vplive.  

 

 (8638)  Ribjek 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje. 

Ker 54. člen Uredbe [113] določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in 

struge vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke, ne pričakujemo 

sprememb hidroloških lastnosti obravnavane naravne vrednote.  

 

 (128) Krka 

 

Območje PVO prekriva 1,02 % obravnavane naravne vrednote. Vanjo posegajo ureditve 

izlivnega dela Krke v dolžini 2 km. Vpliv je podrobneje opisan pri POO Krka s pritoki. 

Ocenjeno je, da bo v času gradnje prihajalo do sprememb hidroloških, geomorfoloških, 

geoloških in zooloških lastnosti naravne vrednote državnega pomena. 
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 (4438) Jovsi 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje, in 

sicer se območji NV in PVO prekrivata v 0,75 %. S postavitvijo stojišč stebrov bodo 

prizadeti habitat ptic na poplavnih travnikih ob reki Sotli. Žice daljnovoda pa bodo 

predstavljale tudi oviro v habitatu ptic. Plan bo tako imel negativni vpliv na zoološke 

lastnosti naravne vrednote državnega pomena. 

 

8. člen Uredbe [113] predvideva, da se zemljišča na območju varovalnega pasu 

priključnega daljnovoda, razen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, 

po končani gradnji vrnejo v prejšnje stanje.  

 

30. členu [113] določa, da se ob podnožjih stebrov priključnega daljnovoda na delih trase 

na odprtih kmetijskih površinah zasadijo grmovnice, ki zakrijejo betonske temelje 

stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa. Ob stebrih se na območjih, s katerih je 

predhodno odstranjeno gozdno rastje, ohranijo nizka drevesa in grmovje.  

 

Uredba [113] (47. člen) predvideva prilagojen čas gradnje in vzdrževalnih del pod 

daljnovodom (sečnja, košnja). In sicer, se slednji opravljajo v času, ko ne bodo motili 

razmnoževanja dvoživk in ptic na tem območju in so dopustni od 1. septembra do 29. 

februarja.  

 

[113] v 54. člen določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in struge 

vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke.  

 

8. člen Uredbe [113] predvideva prilagojeno osvetljevanje objektov med obratovanjem, 

svetlobno onesnaženje v času gradnje ni predvideno.  

 

Predvideni ukrepi v Uredbi bodo omili negativne vplive. S tem PVO so predvideni tudi 

dodatni ukrepi za omilitev vplivov. 

 

 (8276) Prilipe – ribnik 

 

Poseg v obravnavano NV predstavlja ureditev Prilipskega potoka, pritoka Save. Izlivni del 

je bil reguliran že ob izgradnji avtoceste, s tem planom se ga predvideva očistiti [113] 

(18. člen). Posledično sprememb hidroloških, ekosistemskih in zooloških lastnosti 

naravne vrednote lokalnega pomena ne pričakujemo. 

 

 (8432) Gabrnica 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje. 

Ker 54. člen Uredbe [113] določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in 

struge vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke, ne pričakujemo 

sprememb hidroloških in ekosistemskih lastnosti obravnavane naravne vrednote.  

 

 (8619) Sotla 4 
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V obravnavano območje v manjši meri (se stika na meji) posega visokovodni nasip 

Rigonce. Slednji je namenjen zadrževanju poplavnih voda Save in ne vpliva na hidrološki 

režim Sotle. Ureditve renaturacije reke Sotle, prav tako posega na območje naravne 

vrednote. Predvidene so ureditve struge reke Sotle (zajede, zalivi, pragovi,...) in mrtvega 

rokava reke Sotle (odpiranje mrtvega rokava na južni strani).  Poseg bo  imel vpiv na 

naravno vrednoto v času gradnje. Po končanih delih lahko pričakujemo pozitiven vpliv. 

Sprememb hidroloških in ekosistemskih lastnosti naravne vrednote državnega pomena 

ne pričakujemo. 

 

 (8629) Sotla 5 

 

Ureditev renaturacije Sotle v manjši meri (stika se na meji). posega na območje naravne 

vrednote.  Predvidene so ureditve mrtvega rokava reke Sotle (odpiranje mrtvega rokava 

na južni strani).  Poseg bo  imel vpliv na naravno vrednoto v času gradnje. Po končanih 

delih lahko pričakujemo pozitiven vpliv. Sprememb hidroloških in ekosistemskih lastnosti 

naravne vrednote državnega pomena ne pričakujemo. 

 

 

 (4429) Sotla 1 

 

Naravno vrednoto prečka 110 kV daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje. 

Ker 54. člen Uredbe [113] določa, da se stebri daljnovoda ne postavijo v brežine in 

struge vodotokov, prav tako ne opore premostitev čez potoke, ne pričakujemo 

sprememb hidroloških, geomorfoloških in zooloških lastnosti obravnavane naravne 

vrednote.  

 

 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA (EPO) 

 

V območju PVO se nahaja 4 EPO, ki so vsi vezani na vodotoke: Sava, Krka, Sotla in 

druge pritoke Save. Praviloma se EPO in druga območja ohranjanja narave (Natura, 

naravne vrednote, zavarovana območja) prekrivajo in so vplivi že opisani v predhodnih 

poglavjih. 

 

V času gradnje pričakujemo spremembo varovanih lastnosti naravnih vrednot zaradi 

izgube območja habitatov in habitatnih struktur, fragmentacije habitata in postavitev 

ovir, hidro-morfoloških sprememb habitatov, hrupa in onesnaževanja. V času 

obratovanja pa zaradi spremembe vrstne sestave in populacij, poškodb in izgube 

organizmov, spremembe naravnih procesov, hrupa, motenj in onesnaževanja. 

 

Vplivi na posamezno EPO so opisani v nadaljevanju: 

 

 (63700) Sava od Radeč do državne meje 

 

PVO HE Mokrice se v celoti, razen dela Krke, 110 kV daljnovoda, MO4 in visokovodnih 

nasipov na Dobovskem polju, nahaja v obravnavanem EPO. Posledično so vsi vplivi, 
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opisani pri posameznih skupinah in drugih območjih ohranjanja narave relevantni tudi za 

ta EPO.  

 

Kot je opisano v izhodiščnem stanju EPO Sava od Radeč do državne meje obsega sotočje 

rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, 

meandri, prodišča), življenjski prostor mnogih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih 

vrst, zato pričakujemo negativne vplive in okrnitev varovanih lastnosti, zaradi katerih je 

bilo območje opredeljeno. 

 

Poleg tega bodo prisotni tudi kumulativnimi vplivi z drugimi plani, ki so predmet DPN in 

niso hkrati predmet tega PVO, ter obstoječo verigo HE na spodnji Savi. Kumulativni vplivi 

so podrobneje opisani v naslednjem poglavju.  

 

 (65100) Krka – reka 

 

Območje PVO prekriva 0,24 % obravnavanega EPO, če obravnavamo celotno območje 

prikazano na sliki 17. Vanj posegajo ureditve izlivnega dela Krke v dolžini 2 km, vendar 

se posegi na izvajajo na celotni dolžini, pojavljajo se ureditve lokalno na posameznih 

delih celotne dolžine 2 km, zato je dejanski procent manjši od ocenjenega 0,24 % po sliki 

17 – območje PVO HE MO. EPO se prekriva z Natura območji POO Krka s pritoki, pri 

katerih je vpliv tudi podrobneje opisan. Ocenjeno je, da bo v času gradnje prihajalo do 

sprememb varovanih lastnosti, zaradi katerih je bilo območje opredeljeno. Prizadeti bodo 

predvsem rečni tok in poplavne ravnice v izlivnem delu, življenjski prostor vodnih in 

obvodnih rastlinskih in živalskih vrst, zlasti rib, dvoživk in ptic, kakor tudi selitvena pot. 

 

 (63500) Jovsi 

 

Območje PVO prekriva 0,73 % obravnavanega EPO. Vanj posega izgradnja novega 2 x 

110 kV daljnovoda. EPO se prekriva z Natura območji POO Dobrava-Jovsi (SI3000268) in 

SPA Dobrava-Jovsi (SI5000032) ter naravnimi vrednotami (npr. Virje, Dobrava, Ribjek, 

Jovsi), pri katerih je vpliv tudi podrobneje opisan. Ocenjeno je, da bo v času gradnje 

prihajalo do sprememb varovanih lastnosti, zaradi katerih je bilo območje opredeljeno. 

Prizadeti bodo predvsem travniki Jovsi in gozd Dobrava ter z njimi povezani habitati 

(kompleks močvirnih in poplavnih travnikov, žive meje in obrežna vegetacija) in veliko 

vrstno pestrost rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptičev in dvoživk. 

 

 (61400) Gorjanci 

Območje PVO prekriva 0,001 % obravnavanega EPO. Vanj posegajo ureditve izlivnih 

delov drugih pritokov Save [113]  (18. člen), npr. Prilipskega potoka in potoka Drnovec. 

Prvi je bil reguliran že ob gradnji avtoceste in se očisti. Na drugem se uredi prodni 

zadrževalnik, zviša se gozdna cesta, obstoječa struga se stabilizira, v dolžini 80 m se 

stabilizira korito hudournika gorvodno od prodnega zadrževalnika. 

 

Uredba [113] v 46. členu predvideva, da se  

 Pritoki Save uredijo le v nujnem obsegu, in sicer s sonaravnimi ukrepi in uporabo 

naravnega materiala; 
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 Na območjih, na katerih se odstrani obvodna zarast ali živice, se zagotovi 

ustrezna nadomestitev z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine; 

 Kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti, se za utrjevanje uporablja 

naravni material 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 nasprotno, zagotovi se tudi 

nemotena prehodnost vodnih koridorjev vidre; 

 Predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati 

gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih organizmov.  

 

Predvideni ukrepi v Uredbi [113] bodo omili negativne vplive na hidrološke vrednote, ki 

so ene od varovanih lastnosti obravnavanega EPO. Negativnih vplivov na ilirske bukove 

gozdove, ki so pomemben življenjski prostor ptic in velikih zveri, ne pričakujemo. 

 

 

RAZLAGA O MOŽNOSTI OMILITVE ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA NARAVO Z 

NAVEDBO USTREZNIH OMILITVENIH IN IZRAVNALNIH UKREPOV IN RAZLOGI 

ZA KONKRETEN IZBOR OMILITVENEGA UKREPA 

 

Poglavje je povzeto po Dodatku (Aquarius, d.o.o., 2020) [61]. 

 

I. POO Sotla s pritoki (SI3000303) 

 

V POO Sotla s pritoki se fizično ne bo posegalo, zato posebni omilitveni ukrepi v času 

gradnje niso potrebni. Za zagotavljanje povezljivosti med Sotlo, Savo in Krko zadoščajo 

omilitveni ukrepi za POO Spodnja Sava. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Ukrep renaturacije reke Sotle v skladu s prilogo C5 »Obrazložitev in utemeljitev DPN« 

Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list 

RS, št. 69/13) ni predmet te presoje. Osnova za izvedbo projekta renaturacije Sotle je 

izvedba projekta Zagotavljanje varnosti pred visokimi vodami Sotle, le ta pa je odvisen 

od doseženega dogovora med RS in RH glede urejanja protipoplavne zaščite na tem 

območju in ostalih vodnogospodarskih ureditev na tej mejni reki. 

 

II. POV Krakovski gozd – Šentjernejsko polje (SI5000012) 

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti 

ukrepa sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj 

izvedljiv ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 
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Tabela 52: OMILITVENI UKREPI ZA POV KRAKOVSKI GOZD – ŠENTJERNEJSKO POLJE 

Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

vodomec NKgS-1: V MO1 se umestita 2 steni za 

gnezditev vodomca. Točno lokacijo v 

sklopu priprave krajinske arhitekture v 

fazi priprave PZI določi ornitolog, 

specialist za vodne ptice. 

5 Z umetno 

vzpostavitvijo 

gnezdilnih sten omilimo 

vpliv začasnega 

zmanjšanja habitata in 

omogočimo hitro 

vzpostavitev pogojev 

za razmnoževanje, kar 

pozitivno vpliva tudi na 

dolgoročen obstoj 

populacije. 

5 

vodomec NKgS-2: Investitor spremlja postopke 

priprave projektov za posege, ki niso 

investicija nosilca vloge, so pa del 

ureditev DPN za območje HE Mokrice.  

Vključuje se v postopke in tako 

zagotovi  upoštevanje varstvenih ciljev, 

omilitvenih in izravnalnih ukrepov v teh 

planih oz. postopkih. 

5 Omilitev kumulativnega 

vpliva ŠRC Grič. 

3 

vodomec NKgS-3: Rekreativne in športno 

tekmovalne dejavnosti vodnih športov 

se lahko na MO1 načrtujejo le, če se na 

podlagi ornitološkega monitoringa 

presodi, da predvidene aktivnosti 

vodnih športov ne bodo imele 

negativnih vplivov na funkcionalnost 

MO1 in na populacijo vodomca. 

4 Zagotovitev 

funkcionalnosti 

gnezdišč vodomca na 

MO1. 

4 

 

III. POO Vrbina (SI3000234) 

 

Vpliva na Natura 2000 območje ne bo. Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

IV. POO Krka s pritoki (SI3000338) 

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti 

ukrepa sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj 

izvedljiv ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 

 
Tabela 53: OMILITVENI UKREPI ZA POO KRKA S PRITOKI 

Vrsta/sku

pina 

Omilitveni ukrep Izvedljiv

ost  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

ribe DPN_44_9: Med gradnjo v izlivnem delu 

Krke se pred vsakim novim posegom 

izlovijo ribe na območju gradnje in 

4 Preprečiti negativni 

vpliv na osebke 

kvalifikacijskih vrst rib 

4 
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Vrsta/sku

pina 

Omilitveni ukrep Izvedljiv

ost  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

preselijo gorvodno, kjer se vpliv gradnje 

ne pozna več. Pri tem se posebna 

pozornost nameni manjšim vrstam, kot 

so npr. nežice in globočki ter upiravec. 

v času gradnje. 

ribe NKsP-1: Za preprečitev vpliva 

akumulacije na vodni režim reke Krke 

se uredi izlivni del Krke v skladu s 

Hidravlično modelno raziskavo izlivnega 

odseka Krke (Hidroinštitut, februar 

2020) in mnenjem ZZRS (marec 2020). 

4 Preprečitev nihanja 

gladine Krke in vpliva 

na habitate rib v Krki.  

4 

vse vrste, ki 

se 

pojavljajo v 

izlivnem 

delu Krke 

NKsP-2: Gradnja v izlivnem delu Krke 

naj poteka najprej na eni polovici, nato 

pa še na drugi tako, da bo omogočeno 

prehajanje vodnim organizmom in bo 

vsaj v polovici struge v času gradnje 

ohranjen oz. že obnovljen habitat. 

4 Ohranjanje ugodnega 

stanja kvalifikacijskega 

HT in habitatov 

kvalifikacijskih vrst. 

4 

ribe, vidra NKsP-3: Izlivni del v reki Krki se uredi 

izven časa drsti nesalmonidnih vrst rib 

in zunaj razmnoževalnega obdobja 

vidre. Gradbena dela v Krki so dopustna 

od 1. julija do 30. novembra. 

5 Omilitev negativnega 

vpliva na 

razmnoževanje 

kvalifikacijskih vrst rib. 

4 

ribe NKsP-4: Po vzpostavitvi drstišč se 

predvidi v prvih šestih letih aktivno 

spremljanje funkcionalnosti obnovljenih 

drstišč na izlivnem odseku. V kolikor je 

potrebno, se na podlagi opazovanja in 

odločitev izvedejo določene modifikacije 

v kolikor se s strani strokovnjaka za 

ribe predvideva, da bi ukrep ali poseg 

izboljšal funkcionalnost 

(hidromorfološke karakteristike) 

obnovljenih drstišč. 

4 Ohranjanje ugodnega 

stanja habitatov 

kvalifikacijskih vrst rib. 

4 

ribe NKsP-5: Izlivni del Krke (MO1) se lahko 

načrtuje za rekreativne in športno 

tekmovalne dejavnosti vodnih športov 

le na podlagi rezultatov predhodnega 

ihtiološkega monitoring, ki bo potrdil 

uspešnost in funkcionalnost vseh 

ureditev izlivnega dela Krke in presodil, 

da predvidene aktivnosti vodnih športov 

ne bodo imele negativnih vplivov na 

funkcionalnost MO1. 

4 Izogib negativnemu 

vplivu na kvalifikacijske 

vrste rib. 

4 

ribe NKsP-6: Pred prvo delno polnitvijo 

akumulacije je treba vzpostaviti novo 

stanje v izlivnem delu Krke, zato, da 

imajo ciljne obravnavane skupine na 

voljo obstoječa prodišča in drstišča v 

reki Savi. Šele po končani izvedbi 

izlivnega dela in potrditvi ustreznosti 

izvedbe vseh ukrepov s strani ZZRS  se 

lahko prične s polnitvijo akumulacije. 

4 Izogib negativnemu 

vplivu na kvalifikacijske 

vrste rib. 

5 

navadni DPN_47_3: Osebki navadnega škržka iz 4 Prepreči se negativni 4 
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Vrsta/sku

pina 

Omilitveni ukrep Izvedljiv

ost  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

škržek izlivnega dela Krke se pred začetkom 

izvajanja posegov v Krki preselijo v 

Krko gorvodno od meje državnega 

prostorskega načrta. 

vpliv na osebke 

potočnega škržka v 

času gradnje. 

 

Zakon o ohranjanju narave določa omilitvene in izravnalne ukrepe, s katerimi se omili 

poseg v naravo ali njegove posledice oziroma nadomesti predvidena ali povzročena 

okrnitev narave. Kadar se negativnih vplivov plana ali posega ne da omiliti in je njihov 

vpliv še vedno bistven, je treba predpisati izravnalne ukrepe, ki bodo predvideno škodo 

nadomestili. Med možnimi oblikami teh ukrepov je tudi vzpostavitev nadomestnega 

območja, ki ima enake naravovarstvene značilnosti kot območje, na katero je imel poseg 

bistven vpliv. Iz evropske sodne prakse je razvidno, da Evropska komisija zastopa 

stališče, da nadomestni habitat na območju Natura 2000 ne more služiti kot omilitveni 

ukrep, temveč se ga po opravljenem postopku prevlade druge javne koristi uporabi kot 

izravnalni ukrep v smislu 4. odstavka 6. člena Direktive o habitatih. To pa je možno le 

takrat, ko so izpolnjeni trije pogoji: da za dosego ciljev plana ali posega ne obstajajo 

druge alternative (1), obstajati mora prevladujoča druga javna korist (nad javno koristjo 

ohranjanja narave) (2) ter izpolnjeni morajo biti izravnalni ukrepi, ki bodo zagotovili 

ohranitev celovitosti in povezanosti omrežja območij Natura 2000 (3) (Klemenčič in Kink, 

2015). 

 

V primeru, ko nastane ali se predvidi škoda, ki jo je treba nadomestiti, gre za izravnalni 

ukrep. Kadar pa se da vplive ublažiti do te mere, da škoda ne nastane, gre za omilitveni 

ukrep. V skladu z zgoraj navedenim, se vse ureditve nadomestnih drstišč obravnavajo 

kot izravnalni ukrep, saj se obstoječa drstišča uničijo in jih je treba nadomestiti z 

vzpostavitvijo novih drstišč. Zaradi ureditve izlivnega dela Krke, ki je nujna za 

preprečitev vpliva nihanja gladine vode, bodo uničena obstoječa drstišča kvalifikacijskih 

vrst rib v izlivnem delu Krke. Zato je predviden izravnalni ukrep ponovne vzpostavitve 

drstišč v izlivnem delu Krke, ki je predstavljen v spodnji tabeli ter izravnalni ukrep, da se 

zvezdogled kot kvalifikacijska vrsta doda v Natura 2000 območje Sava - Medvode – 

Kresnice (SI3000262). Ustreznost in izvedljivost izravnalnih ukrepov, ocena vpliva 

izravnalnih ukrepov na celovitost območja, povezanost območij ter varstvene cilje 

območja so podani v prilogi 4 Dodatka oz. prilogi 6 Zvezka 5. 

 

 
Tabela 54: IZRAVNALNI UKREPI ZA POO KRKA S PRITOKI 

Vrsta Izravnalni ukrep 
Razlaga izravnave škodljivega 

vpliva z izravnalnim ukrepom 

zvezdogled 

IZU1: V sklopu celostne ureditve 

izlivnega dela Krke (MO1) se umešča 

drstišče za litofilne drstnice v dolžini 

995 m (Od AC do sotočja) in skupni 

površini 63.000 m2. V Območju 

razšritve leve brežine se umesti 12 

kotanjastih poglobitev (premera 12-30 

Nadomestitev izgubljenih drstišč in 

habitata izlivnem delu Krke. 
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Vrsta Izravnalni ukrep 
Razlaga izravnave škodljivega 

vpliva z izravnalnim ukrepom 

m) za obogatitev ribjega habitata, v 

katerih se vzpostavijo razmere za 

razrast vodnega rastlinja in vzpostavijo 

drstišča za fitofilne drstnice. 

zvezdogled 

NKsP-7: Ker se lahko novo razvita 

drstišča morfološko spremenijo (izguba 

finega in srednjega proda) naj se 

gorvodno od drstišč v izlivnem delu 

Krke občasno dodaja prod. Pogostost 

dodajanja, količina in granuloška 

sestava proda se določijo v skladu z 

izsledki ihtiološkega monitoringa. 

Nadomestitev izgubljenih drstišč in 

habitata v izlivnem delu Krke. 

Ohrani se zadostna prodonosnost 

in naravna dinamika prodišč. 

zvezdogled 

NKsP-8: Zvezdogled naj se kot 

kvalifikacijska vrsta doda v Natura 

2000 območje Sava - Medvode – 

Kresnice (SI3000262). 

Zagotavljanje zadostne 

vključenosti vrste v omrežje 

Natura 2000, nadomestitev 

izgubljenih drstišč in habitata v 

izlivnem delu Krke. 

 

 

V. POV Dobrava-Jovsi (SI5000032) 

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti 

ukrepa sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj 

izvedljiv ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 

 

 

 
Tabela 55: OMILITVENI UKREPI ZA POO DOBRAVA - JOVSI 

Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

vse vrste DPN_47_4: Gradnja daljnovoda in 

vzdrževalna dela pod daljnovodom 

(sečnja, košnja) se opravljajo v času, 

ko ne bodo motili razmnoževanja ptic 

na tem območju in so dopustni od 1. 

septembra do 29. februarja. 

5 Z umetno 

vzpostavitvijo 

gnezdilnih sten omilimo 

vpliv začasnega 

zmanjšanja habitata in 

omogočimo hitro 

vzpostavitev pogojev 

za razmnoževanje, kar 

pozitivno vpliva tudi na 

dolgoročen obstoj 

populacije. 

5 

vse vrste ISN6: V času gradnje se zagotovi 

občasni varstveni nadzor (v času 

intenzivnih gradbenih del 1x tedensko) 

s strani biologa in/ali ZRSVN. 

5 Namen je zagotovitev 

upoštevanja določil 

Uredbe in ukrepov iz 

presoje. 

5 

kosec,  

črna 

štorklja 

OSN-7: Konstrukcija daljnovoda mora 

biti takšna, da je verjetnost trkov ptic z 

nadzemnimi vodniki na celotnem 

obravnavanem območju čim manjša. 

Prehodi med gozdno in negozdno 

površino naj bodo mehki in široki, 

5 Preprečitev trkov ptic, 

predvsem kosca in črne 

štorklje, z vodniki 

daljnovoda. 

5 
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Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

vzdržuje naj se gozdne jase in 

preprečuje zaraščanje le-teh. Pri izboru 

markerjev za zmanjšanje frekvence 

trkov ptic z vodniki daljnovoda je 

potrebno upoštevati:  

- Markerji naj bodo čim večji, tako da 
se debelina vodnika optično poveča 
vsaj za 20 cm, na dolžini najmanj 
10–20 cm; 

- Razdalja med markerji naj ne bo 
večja kot 5–10 m; 

- Markerji naj bodo čim bolj kontrastni 
z ozadjem; kontrast je bolj 
pomemben kot sama barva oznake; 

- Marker naj bo gibljiv (gibanje v 
vetru); 

- Markerji naj vertikalno čim bolj 
izstopajo iz linije vodnika; 

- Markerji naj bodo vidni tudi v temi 
oziroma mraku. 

Najprimernejše je označevanje s črno-

belimi markerji, ki so zaradi posebnih 

optičnih lastnosti vidni tudi v mraku ali 

ponoči. Osnova za označevanje je niz 

visečih plošč kroglaste oblike v 

medsebojni oddaljenosti 5 metrov, pri 

čemer se izmenjujejo črne in bele 

plošče. 

 

 

 

VI. POO Dobrava-Jovsi (SI3000268) 

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti 

ukrepa sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj 

izvedljiv ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 

 
Tabela 56: OMILITVENI UKREPI ZA POO DOBRAVA - JOVSI 

Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

črtasti 

medvedek, 

rogač, 

hrastov 

kozliček 

NPOO-DJ-1: Med gradnjo se gradbišča 

ponoči ne osvetljujejo, razen v 

posebnih primerih, ko se uporabijo 

izključno svetilke, katerih delež 

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 

enak 0 %. Svetila za varovanje naj 

bodo opremljena s senzorji oziroma s 

samodejnim vklopom in izklopom. 

5 Preprečitev 

negativnega vpliva 

zaradi zadrževanja 

osebkov ob svetilkah. 

5 

vse vrste ISN6: V času gradnje se zagotovi 5 Namen je zagotovitev 5 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  257 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

občasni varstveni nadzor (v času 

intenzivnih gradbenih del 1x tedensko) 

s strani biologa in/ali ZRSVN. 

upoštevanja določil 

Uredbe in ukrepov iz 

presoje. 

rogač, 

hrastov 

kozliček 

NPOO-DJ-2: Med gradnjo daljnovoda in 

med vzdrževalnimi deli pod 

daljnovodom naj se pri sečnji listavcev 

(hrast, jesen, kostanj, topol) pušča 

maksimalno visoke panje. 

5 Preprečitev trkov ptic, 

predvsem kosca in črne 

štorklje, z vodniki 

daljnovoda. 

5 

 

 

VII. POO Spodnja Sava (SI30000304) 

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti 

ukrepa sta ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj 

izvedljiv ukrep, 5 pa najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 

 
Tabela 57: OMILITVENI UKREPI ZA POO SPODNJA SAVA 

Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

platnica NSS-1: V času priprave PZI 

dokumentacije je obvezno nadaljnje 

sodelovanje projektanta z ZZRS in 

ZRSVN 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-2: Čas izvajanja gradbenih del v 

vodotoku se mora prilagoditi 

drstitvenemu obdobju in razvoju 

mladic, ki traja od pomladi do poletja. 

Poseganja v vodotok so dovoljena le od 

1.7. do 28.2. Pri izvajanju del je treba 

natančno upoštevati predvidene 

faznosti izvedbe prilagoditev. Med 

posameznimi fazami izvedbe naj bo 

časovni zamik, ki bo omogočil 

stabilizacijo ekoloških pogojev v 

modificiranih razmerah. 

5 Ohranjanje 

funkcionalnosti drstišč. 

4 

platnica NSS-3: Pred gradnjo jezovne zgradbe 

se zgradi obtočni kanal z naravnim 

pretokom Save, ki bo omogočil  

prehajanje in povezljivost v času 

gradbenih del v reki Savi. 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-4: Na desnem bregu Save je po 

projektu predviden prehod za vodne 

organizme (PZVO). Opis PZVO je v 

poglavju 3.3. Pri načrtovanju PZVO je 

bilo treba upoštevati tudi ekološke 

zahteve platnice in prehod prilagoditi 

tudi njenim potrebam. Končno rešitev 

predlaganega prehoda za vodne 

organizme tekom procesa načrtovanja 

in izvedbe naj potrdi pristojna 

inštitucija, t.j. ZZRS. Prav tako je 

potrebno sodelovanje strokovnjaka za 

ribe (ihtiologa) tekom celotnega 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  258 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

procesa optimiziranja PZVO. 

platnica NSS-5: Pri ureditvi PZVO se mora 

zagotoviti ustrezno podlago, ki 

omogoča rast in razvoj obrežne 

vegetacije. Z avtohtono drevesno-

grmovno obrežno vegetacijo, se zasadi 

celoten sonaravni del prehoda. 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-6: V času obratovanja je treba 

redno vzdrževati PZVO z 

odstranjevanjem plavja in odstranitvijo 

odvečnih makrofitov, ki ob bujni 

razrasti lahko spreminjajo pretočne 

lastnosti ribje steze. 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-7: Za zagotavljanje kakovostnih 

obrežnih habitatov akumulacije naj se 

predvidi sidranje odmrlih dreves na 

mestih, kjer ni nevarnosti odplavitve. 

4 Zagotavljanje 

kakovostnih obrežnih 

habitatov. 

4 

platnica IPS-1 – Splošni ureditveni ukrepi na 

pritokih Save: 

- Pri čiščenju obstoječih strug in 

regulacij, izvedenih v sklopu AC, je 

treba material odvažati na ustrezne 

deponije. Izkopani material se ne 

sme odlagati na brežine vzdolž 

potokov. 

- V okviru čiščenja je treba odstraniti 

zarast, ki ovira pretoke visokih vod 

ali jih preusmerja v erodibilne 

brežine. Odstraniti je treba drevesa, 

ki so že delno izpodkopana in bi 

naslednje visoke vode z erodiranjem 

lahko povzročile podrtje v korito. Pri 

tem se panji ohranjajo, da še naprej 

stabilizirajo brežino. 

- Stabilizacija obstoječih korit se 

izvede s talnimi lesenimi pragovi ali 

nizkimi lesenimi pragovi kot 

stabilizacija obstoječih naravnih 

stopenj višine 20 do 40cm.  

- Erozijske zajede je treba založiti s 

kamnom v kombinaciji z 

biotehničnimi utrditvami 

(potaknjenci, popleti,...). 

- Poškodovane in novo oblikovane 

površine  in brežine nad 

zavarovanjem je treba minimalno 

humuzirati in zatraviti. Pri tem je 

treba stroškovno upoštevati nego 

travne ruše v začetnem obdobju, 

dokler se trava ustrezno ne razraste.  

- Leseni talni pragovi se izvedejo iz 

borovih (ali podobno trajnimi) 

4 Zagotavljanje 

povezljivosti s pritoki 

Save in zagotavljanje 

ustreznosti habitata. 

4 
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Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

okroglic, stabiliziranih z  lesenimi 

pilotnimi koli. Prečne oblice morajo 

biti sidrane v brežine levo in desno 

tako, da jih visoke vode ne bodo 

obtekle. V zgornjo oblico se izvede 

poglobljen preliv za 10 cm tako, da 

nizke vode prelivajo prag 

koncentrirano. 

- V prerezu preliva je brežine treba 

stabilizirati z večjimi kamni deb. 50 

do 70cm. Prav tako morajo segati 

oblice dovolj globoko pod dno 

podslapja, da jih voda ne 

spodkoplje. Dolvodno od preliva je 

treba zavarovanje  brežin stabilizirati  

na območju podslapja na dolžini 3 

do 4m s po dvema vzdolžnima 

oblicama (stabilizirani s pilotnimi 

koli) tako, da eventualna poglobitev 

dna ne bo povzročila zdrs 

zavarovanja v dno.  

- Zavarovanje brežin s kamnom se v 

nožici stabilizira z večjimi kamni 

debeline 0,50 do 0,70 m, ki se 

vgrajujejo delno pomaknjeno proti 

sredini dna ( za ca polovico velikosti 

kamna) izmenoma levo in desno na 

razdaljah po 3,0 m tako, da so 

pretoki nizkih vod bolj razgibani in 

koncentrirani. 

- V območjih škatlastih prepustov je 

predvideno zavarovanje iz kamnov, 

ki so v spodnjih 2/3 povezani z 

betonom. Pri tem se večji kamni v 

nožici izmenoma levo in desno 

vgrajujejo tako, da so pretoki nizkih 

vod bolj razgibani in koncentrirani. 

To zavarovanje se 3,0 m na gor in 

dolvodni strani prepusta zaključi s 

talnimi pragovi iz večjih kamnov 

deb. 0,60 do 0,80 m. 

- V primeru, da je material od izkopov 

pretočnega prereza gramoznat, brez 

večje vsebnosti mulja in organskih 

primesi, ga je možno uporabiti za 

nadvišanje gozdnih cest, ki potekajo 

vzdolž potokov. 

- Zadrževalniki  proda so zasnovani 

kot poglobljeni usedalniki pod 

nivojem nivelete. Prelivi iz 

usedalnikov se dolvodno nadaljujejo 

z nizkimi stopnjami s tolmuni, kar 
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Vrsta Omilitveni ukrep Izvedljivo

st  

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva ali 

njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in 

verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

omogoča prehodnost zadrževalnikov. 

- Na ustreznih mestih je treba zaradi 

gradnje odstranjeno obstoječo 

zarast nadomestiti z novimi sadikami 

grmovne in drevesne zarasti. 

- V pritokih Save so dela dopustna od 

1. junija do 30. novembra. 

platnica NSS-8: Makrofitov iz rodu rmancev in 

drugih zavarovanih makrofitov se ne 

odstranjuje iz akumulacije. Ukrep je 

namenjen ohranitvi makrofitov iz rodu 

rmanec. 

5 Zagotavljanje 

prehranjevališč 

4 

platnica NSS-9: S projektom je predvidena 

obvodna struga na levem bregu Save. 

Natančnejši opis obvodne struge je v 

poglavju 3.3. Za zagotavljanje 

senčenja obvodne struge naj se 

predvidi zasaditev brežin z avtohtono 

drevesno-grmovno vegetacijo. 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-10: V času izvajanja monitoringa, 

po vzpostavitvi obvodne struge, se 

preveri ustreznost določenega pretoka 

vode, ki se ga po potrebi v skladu z 

ugotovitvami monitoringa optimizira. 

4 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

4 

platnica NSS-11: Dokončanje dela brežine 

akumulacijskega bazena na lokaciji 

vtoka v obtočni kanal naj se izvede v 

obdobju  med 1. 7. in 28. 2., tako da 

bo PZVO v času drsti funkcionalen 

(pogoj je dvig vode na zgornji nivo). 

5 Ohranjanje 

funkcionalne 

povezljivosti med Sotlo, 

Savo in Krko. 

5 

platnica NKsP-6: Pred prvo delno polnitvijo 

akumulacije je treba vzpostaviti novo 

stanje v izlivnem delu Krke, zato, da 

imajo ciljne obravnavane skupine na 

voljo obstoječa prodišča in drstišča v 

reki Savi. Šele po končani izvedbi 

izlivnega dela in potrditvi ustreznosti 

izvedbe vseh ukrepov s strani ZZRS  se 

lahko prične s polnitvijo akumulacije. 

4 Ohranjanje 

funkcionalnosti drstišč. 

5 

 

Zakon o ohranjanju narave določa omilitvene in izravnalne ukrepe, s katerimi se omili 

poseg v naravo ali njegove posledice oziroma nadomesti predvidena ali povzročena 

okrnitev narave. Kadar se negativnih vplivov plana ali posega ne da omiliti in je njihov 

vpliv še vedno bistven, je treba predpisati izravnalne ukrepe, ki bodo predvideno škodo 

nadomestili. Med možnimi oblikami teh ukrepov je tudi vzpostavitev nadomestnega 

območja, ki ima enake naravovarstvene značilnosti kot območje, na katero je imel poseg 

bistven vpliv. Iz evropske sodne prakse je razvidno, da Evropska komisija zastopa 

stališče, da nadomestni habitat na območju Natura 2000 ne more služiti kot omilitveni 

ukrep, temveč se ga po opravljenem postopku prevlade druge javne koristi uporabi kot 

izravnalni ukrep v smislu 4. odstavka 6. člena Direktive o habitatih. To pa je možno le 
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takrat, ko so izpolnjeni trije pogoji: da za dosego ciljev plana ali posega ne obstajajo 

druge alternative (1), obstajati mora prevladujoča druga javna korist (nad javno koristjo 

ohranjanja narave) (2) ter izpolnjeni morajo biti izravnalni ukrepi, ki bodo zagotovili 

ohranitev celovitosti in povezanosti omrežja območij Natura 2000 (3) (Klemenčič in Kink, 

2015). 

 

V primeru, ko nastane ali se predvidi škoda, ki jo je treba nadomestiti, gre za izravnalni 

ukrep. Kadar pa se da vplive ublažiti do te mere, da škoda ne nastane, gre za omilitveni 

ukrep. V skladu z zgoraj navedenim, se vse ureditve nadomestnih drstišč obravnavajo 

kot izravnalni ukrep, saj se obstoječa drstišča uničijo in jih je treba nadomestiti z 

vzpostavitvijo novih drstišč. Med gradnjo in obratovanjem HE Mokrice bodo uničena 

obstoječa drstišča platnice v reki Savi. Za izravnavo vpliva uničenja drstišč so predvideni 

izravnalni ukrepi vzpostavitve novih drstišč. Ukrepi so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Ustreznost in izvedljivost izravnalnih ukrepov, ocena vpliva izravnalnih ukrepov na 

celovitost območja, povezanost območij ter varstvene cilje območja so podani v prilogi 4 

(Dodatka) oz. prilogi 6 Zvezka 5. 

 
 

Tabela 58: IZRAVNALNI UKREPI ZA POO SPODNJA SAVA 
 

Vrsta Izravnalni ukrep 

Razlaga izravnave 

škodljivega vpliva z 

izravnalnim ukrepom 

platnica 

IZU1: V sklopu celostne ureditve izlivnega 

dela Krke (MO1) se umešča drstišče za 

litofilne drstnice v dolžini 995 m (Od AC 

do sotočja) in skupni površini 63.000 m2. 

V Območju razšritve leve brežine se 

umesti 12 kotanjastih poglobitev 

(premera 12-30 m) za obogatitev ribjega 

habitata, v katerih se vzpostavijo razmere 

za razrast vodnega rastlinja in vzpostavijo 

drstišča za fitofilne drstnice. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Krki. 

platnica 

IZU2: V prehodu za vodne organizme ob 

jezovni zgradbi se uredi drstišča za 

litofilne drstnice (predvidena površina je 

4.300 m2). Razmere se vzpostavijo na 

celotni trasi sonaravnega odseka 

(približno 630 m) ter v vzporednih drstnih 

kanalih v dolžini 20 m v površini 400 m2. 

Ob ureditvi drstišč se uredijo tudi tolmuni, 

ki bodo služili kot lokalno zbirališče. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU3: Izlivni del potoka Orehovec in 

Grajski potok, ki bo zaplavljen se oblikuje 

kot zaton. V zatonu se predvidi zarast 

vodne vegetacije - drstišča za fitofilne 

drstnice, kjer se bodo lahko drstile vrste 

rib, ki ikre odlagajo na vodno vegetacijo. 

Na območju izlivnega dela se izliv izvede 

brez togih tehničnih ureditev z uporabo 

betona, temveč naj se za utrjevanje 

uporabijo naravni materiali (les, kamen). 

Dna izlivnega dela se ne sme utrjevati; 

brežine naj se utrdi le do višine, kamor 

sega največja gladina vode pri normalnem 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 
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Vrsta Izravnalni ukrep 

Razlaga izravnave 

škodljivega vpliva z 

izravnalnim ukrepom 

obratovanju akumulacije HE Mokrice. Za 

utrjevanje brežin naj se uporabi naravne 

materiale, kot so leseni piloti, kašte, 

vrbov poplet ali potaknjenci, ipd. Obrežno 

vegetacijo je treba ohraniti ali po 

izvedenih posegih ponovno zasaditi. 

platnica 

IZU4: Odvodna struga iz MO4 se uredi kot 

habitat za reofilne vrste rib. Vzdolžni 

naklon zagotavlja večje hitrosti vodnega 

toka, dno pa je prekrito s prodom 

ustrezne granulacije. Pred mostom, ki 

vodi do jezovne zgradbe, se proti levi 

brežini uredi razširitev struge, v katero se 

umesti vodno rastlinje. Ob izlivu v Savo 

se uredi drstišče za litofilne vrste rib po 

enakih principih kot v prehodu za vodne 

organizme na desnem bregu Save ob 

jezovni zgradbi HE. Velikost drstišča za 

litofilne vrste na izlivu znaša 160 m2. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU5: Renaturacija Gabernice se izvede 

od naselja Zakot do preusmeritve v mirno 

območje MO4. Ureja se na način, da se na 

posameznih odsekih preoblikuje struga. 

Dodajo se razširitve, odbijači, blagi 

pragovi in različne strukture, ki razgibajo 

brežino ter povzročijo različne pretoke 

nizkih voda. Pri umeščanju teh struktur se 

poskrbi, da se v bodočem stanju ne 

poslabšajo razmere za pretočnost srednjih 

in visokih voda. Odseki urejanja so dolgi 

okoli 30 metrov in se umeščajo na okoli 

100 metrov struge Gabernice. Umestitev 

se v čim večji meri prilagaja obstoječi 

vegetaciji. Obstoječa se zarast se 

praviloma ohranja. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU6: Dolvodno od jezovne zgradbe na 

desnem bregu se izvede prodišče. 

Prodišče se izvede na dolžini približno 300 

m. Površina je razgibana. Prodišče je 

pomaknjeno od 40 – 60 m v strugo Save. 

Površina prodišča znaša cca 16.600 m2. 

Prodišče se izvede z nasipavanjem 

gramoznega materiala deloma iz izkopa iz 

poglobitve akumulacijskega bazena, 

deloma iz poglobitve Save. S tem bo 

zagotovljena ustrezna granulacija 

materiala, ki bo enaka kot je pri sedanjem 

dnu. Posebno zavarovanje prodišča ni 

predvideno, ker erozijskih procesov na 

tako veliki površini ni možno preprečiti. 

Glede na intenziteto erozije bo treba 

občasno obnavljanje prodišča z 

dodajanjem proda iz zadrževalnikov na 

pritokih Save in pred jezom NEK. 

Pogostost dodajanja, količina in 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. Ohrani se zadostna 

prodonosnost in naravna 

dinamika prodišč. 
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Vrsta Izravnalni ukrep 

Razlaga izravnave 

škodljivega vpliva z 

izravnalnim ukrepom 

granuloška sestava proda se določijo v 

skladu z izsledki ihtiološkega monitoringa. 

Iz hidroloških podlag ki jih predstavljajo 

dnevi pretoki (obdobje 2004 – 2015) v 

času drsti platnice, tj. v mesecu aprilu in 

maju, se gibljejo med 222 in 500 m3/s. 

Povprečna vrednost pretokov v tem 

obdobju znaša 297 m3/s. Na osnovi 

konzumpcijske krivulje spodnje vode ta 

pretok ustreza nivoju 133,33 m n.m., kar 

pomeni da je prodišče (drstišče) večino 

časa drstnega obdobja skoraj v celoti 

potopljeno. Relief samega prodišča se 

oblikuje tako, da se pri tem zagotovijo 

ugodni hidravlični pogoji kot so globina 

vode (10 – 45 cm) in hitrost toka (0,7 – 

1,2 m/s) za potrebe drsti platnice. 

platnica 

IZU7: Vzdrževanje drstišča pod jezovno 

zgradbo se izvaja tako, da se gramoz in 

kamenje odlaga v obliki bočnih nasutij 

gorvodno ob drstišču, oziroma dolvodno 

od globjih delov rečnega dna. Za 

vzdrževanje prodišč se predvidi 

premeščanje proda tudi iz prodnih 

zadrževalnikov na pritokih akumulacije. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. Ohrani se zadostna 

prodonosnost in naravna 

dinamika prodišč. 

platnica 

IZU8: Oblikovanje drstišč za ribe je 

predvideno v obliki dveh vzporednih 

koridorjev v sonaravni strugi. Skupna 

dolžina 4 drstišč v sonaravnem odseku 

znaša 240 m. Vsa drstišča/prehodi so 

enake dolžine, ki znaša 60 m bruto s 

prehodnimi gor in dolvodnim deli in 51-57 

m neto dolžino drstišča. Skupna površina 

drstišč znaša 2000 m2.  

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU9: Zaradi naravovarstvenih ureditev 

znotraj prtočne akumulacije HE Mokrice, 

ki zajemajo tudi izvedbo drstišč (prodišče 

v NH2, mirna območja MO2 in MO3), bo 

treba za zagotovitev učinkovitega 

delovanja drstišč obratovalne razmere HE 

Brežice uravnati tako (omilitveni ukrep), 

da bo nihanje gladin v akumulacijskem 

bazenu v času drsti, od 1. marca do 30. 

junija, minimalno, s fiksno gladino na koti 

141,20 m n.m. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU10: Ureditev NH2 je prvenstveno 

namenjena urejanju območja prodišč, ki 

so suha na severnem delu za namen 

gnezdenja ptiča malega deževnika 

Charadrius dubius in bivanje prodiščnih 

hroščev Lionychus quadrillum in 

Bembidion friebi. V južnem delu se ureja 

območje  drstišč za litofilne drstnce, ki se 

obravnavajo v presoji kot izravnalni 

ukrep. Ureditev NH2 je oblikovno deljena 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 
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Vrsta Izravnalni ukrep 

Razlaga izravnave 

škodljivega vpliva z 

izravnalnim ukrepom 

na vzhodni in zahodni del, pri čemer 

znaša površina suhega zahodnega dela 

cca 3000 m2, vzhodnega dela 1.700 m2. 

Omočenost južnega zahodnega dela (pri 

obratovalni koti 141,3 m n.m) znaša 

2.200 m2, omočenost vzhodnega dela pa 

1.300 m2. Skupaj se ureja torej cca 3.500 

m2 drstišč za litofilne drstnice na celotnem 

območju. 

 V vodnem območju ureditve NH2 se 

oblikujeta dva tipa prodišč. Pri tipu A se 

brežina v nadaljevanju suhega prodišča v 

globino 1,5 m ureja v naklonu 1:2 do 1:3, 

nato do izteka poglobitve v naklonu 1:15 

do 1:20. Pri tipu B se brežina od suhega 

prodišča do izteka poglobitve ureja v 

naklonu 1:10. 

platnica 

IZU11 – ureditev drstišč v MO2: 

V vodnem delu, kjer so načrtovana 

drstišča se uredita dva tipa prodišča. Pri 

tipu A se brežina v nadaljevanju suhega 

prodišča v območju denivelacije (med 

kotama 141,50 in 140,20 m n.v.) načrtuje 

v naklonu 1:10. Nato se do kote 139,00 

m n.v. brežina uredi v naklonu 1:3 in 

utrdi s skalometom. Pri tipu B se brežina 

od suhega prodišča do kote 141,00 m n.v. 

ureja v naklonu 1:15. Nato se v širini 3 

metrov uredi v naklonu 1:3 ter utrdi s 

skalometom. Od skalometa do končne 

poglobitve na koti 139,00 m n.v. se uredi 

prodišče v naklonu 1:15. Na ta način se 

dobi 15 metrski stalno omočeni pas 

prodišča, ki se ga mestoma zasadi z 

vodno vegetacijo, primerno za drstišča 

fitofilnih drstnic. Območje drstišč znaša 

17.000 m2 (ob pogoju obratovanja na 

nazivni koti). 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU12. – ureditev drstišč v MO3: 

Na levem bregu se gorvodno od VVR 

oblikuje večja plitvina s prodišči in 

trstičjem. Suhi del in del omočenega dela 

prodišča se do kote 141,00 m n.v. uredi v 

naklonu 1:15. Nato se v širini 3 metrov 

uredi v naklonu 1:3 ter utrdi s 

skalometom. Od skalometa do končne 

poglobitve na koti 139,00 m n.v. se uredi 

prodišče v naklonu 1:15. Na ta način se 

vzpostavi 15 metrski stalno omočeni pas 

prodišča, ki se ga mestoma zasadi z 

vodno vegetacijo, primerno za  drstišča 

fitofilnih drstnic. Območje drstišč  znaša 

8.500 m2. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 
IZU13: Za izboljšanje pestrosti obrežnih 

habitatov akumulacije se brežine na 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 
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Vrsta Izravnalni ukrep 

Razlaga izravnave 

škodljivega vpliva z 

izravnalnim ukrepom 

razširjenih delih visokovodnih nasipov 

(kjer je to mogoče) oblikuje v zatone. V 

zatonih se bo ponovno vzpostavila vodna 

vegetacija, ki nudi substrat za odlaganje 

iker fitofilnim drstnicam in ima funkcijo 

drstišč. 

Savi. 

platnica 

IZU14: Na območjih MO2 in MO3 se naj 

za popestritev habitatov akumulacije 

predvidi območje pasov potopljenih vrb. 

Nadomestitev izgubljenih 

skrivališč za ribe. 

platnica 

IZU15: Po potrebi se, glede na izsledke 

monitoringa, vzdržuje funkcionalnost 

izvedenih posegov. V primeru pojava 

invazivnih vrst, prevelikega zaraščanja z 

leti ali drugih negativnih okoliščin, je 

upravljalec oziroma investitor zavezan 

vzpostaviti ugodno stanje. Prav tako je 

upravljalec oziroma investitor dolžan 

izvedene ureditve ustrezno vzdrževati. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

platnica 

IZU16: Med obratovanjem se poskrbi za 

ustrezno vzdrževanje prodnatih površin v 

vodi na območju vseh drstišč za litofilne 

drstnice – po potrebi tudi z mehanskim 

čiščenjem mulja in obrasti. 

Zagotavljanje 

funkcionalnosti 

nadomeščenih drstišč 

platnice v reki Savi. 

platnica 

IZU17: Treba je spremljati premikanje 

prodnega otoka oz. sipine v NH2 in po 

potrebi obnoviti sipino z dodajanjem 

proda. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. Ohrani se zadostna 

prodonosnost in naravna 

dinamika prodišč. 

platnica 

IZU18: Skladno s koncesijsko pogodbo 

mora koncesionar pripraviti predlog 

programa odvzemanja in uporabe oz 

razpolaganja z naplavinami, ki ga potrdi 

pristojno ministrstvo. V programu morajo 

biti vključeni tudi pogoji z vidika varstva 

sladkovodnih rib. Ukrep je potreben za 

zmanjšanje vpliva na ribe v času 

upravljanja z rečnimi sedimenti. 

Nadomestitev izgubljenih 

drstišč platnice v reki 

Savi. 

 

 

VIII. Naravni spomenik Jovsi 

 

Za omilitev vplivov zadostujejo ukrepi za Natura 2000 območji POO in POV Dobrava – 

Jovsi. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. 
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KUMULATIVNI VPLIVI NA NARAVO V POVEZAVI Z OSTALIMI UREDITVAMI ZA DPN HE MOKRICE (SPLOŠNI DEL) 

 

V DPN so bili poleg v tem poročilu obravnavanih posegov (jezovna zgradba, akumulacijski bazen, pripadajoče ureditve) obravnavani 

posegi, prikazani v spodnji preglednici. Slednji so v IDP za HE Mokrice opredeljeni kot posegi, ki niso investicija nosilca vloge so pa del 

ureditev DPN za območje HE Mokrice, in se jih obravnava kot posege s kumulativnimi vplivi. Vplivi v času gradnje in obratovanja so 

predstavljeni v spodnji preglednici. 

 

Tabela 59: PREGLED KUMULATIVNIH VPLIVOV NA NARAVO 

Poseg 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 

Izguba 

območja 

habitatov 

Izguba 

habitatnih 

struktur 

Fragmentacija 

habitata in 

postavitev ovir 

Hidro-

morfološke 

spremembe 

habitatov 

Hrup Onesnaževanje 

Sprememba 

vrstne sestave 

in populacij 

Poškodbe in 

izgube 

organizmov 

Spremembe 

naravnih 

procesov 

Hrup Motnje Onesnaževanje 

1. Urejanje 

poplavne varnosti 

Čateškega polja 

            

2. Vzhodna 

obvoznica Brežice  
            

3. ŠRC Mostec             

4. ŠRC Grič             

5. Ureditev rečnega 

pristanišča in 

splavnice ob 

jezovni zgradbi 

            

6. Ureditev 

območja za 

rekreacijo pri 

Prilipski mrtvici 

            

7. Izvedba 

večnamenskih, 

kolesarskih in 

drugih poti 

            

8. Evakuacijska pot 

iz območja Term 

Čatež 
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Poseg 

Vplivi v času gradnje Vplivi v času obratovanja 

Izguba 

območja 

habitatov 

Izguba 

habitatnih 

struktur 

Fragmentacija 

habitata in 

postavitev ovir 

Hidro-

morfološke 

spremembe 

habitatov 

Hrup Onesnaževanje 

Sprememba 

vrstne sestave 

in populacij 

Poškodbe in 

izgube 

organizmov 

Spremembe 

naravnih 

procesov 

Hrup Motnje Onesnaževanje 

9. Črpališča za 

namakanje 

kmetijskih površin 

            

10. Ureditev 

poplavne varnost 

reke Sotle. 

      (+)  (+)    
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V okviru ureditev poplavne varnosti Čateškega polja in območja za rekreacijo pri Prilipski 

mrtvici se predvideva v območju naravne vrednote Prilipe – mrtvica urejati zadrževalnike 

notranjih voda v skupnem obsegu 8,1 ha, ki se po opravljenih posegih rekultivirajo in 

uredijo v travnike (19. člen Uredbe [113]). V okviru urejanja rekreacije se poleg poti in 

opazovalnic predvideva tudi premostitve in nova vodna površina (27. člen). Tudi okviru 

evakuacijske poti z območja Term Čatež se predvideva nova premostitev Prilipske 

mrtvice in posegi v brežine (35. člen).  

 

V skladu z Uredbo o DPN [113] je del Prilipske mrtvice opredeljen kot mirno območje 

(MO6) in območje izravnalnega ukrepa zaradi okrnitve narave kot posledica izgradnje HE 

Mokrice. Kot tako je območje zelo občutljivo in bi vse ostale dejavnosti, ki niso 

prvenstveno namenjene izboljšanju habitatov in povečanju naravovarstvene vrednosti, 

lahko imele bistven vpliv na MO6 in območje izravnalnega ukrepa. Posledično morajo biti 

vse ostale aktivnosti podrejene učinkoviti izvedbi in dolgoročnemu doseganju varstvenih 

ciljev določenih z MO6 in izravnalnim ukrepom.  

 

Poleg Prilipske mrtvice sta izravnalna ukrepa tudi renaturacija Gabernice in Sotle. V času 

obratovanja ob zagotavljanju polne funkcionalnosti, bodo ti ukrepi predstavljali pozitiven 

vpliv na naravo. 

 

V skladu z World Commission on Dams (2000) je kot pomemben vpliv izgradnje HE 

prepoznan kumulativen vpliv verige pregrad oz. jezov na rečnem sistemu. Večje kot je 

število jezov, večja je fragmentacija rečnega sistema. Kumulativno povečani vplivi se 

odražajo tudi na rečni dinamiki in kvaliteti vode, produktivnosti in sestavi oz. prisotnosti 

vrst, poslabšanju kvalitete habitata in stabilnosti ekosistema.  

 

Na območju spodnje Save so v skladu z digitalnimi prostorskimi podatki o državnih 

prostorskih aktih in prostorskih ukrepih (Ministrstvo za infrastrukturo, sept in okt 2014) 

prisotni naslednji državni plani za HE: 

− Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca; 

− Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško; 

− Državni prostorski načrt za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi; 

− Državni prostorski načrt za območje HE Brežice; 

− Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Mokrice; 

− Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj. 

 

Poleg slednjih se med Boštanjem in Radečam nahaja še HE Vrhovo. 

 

Kot je opisano v izhodiščnem stanju EPO Sava od Radeč do državne meje obsega sotočje 

rek z izjemno pestrostjo vodnih in obvodnih habitatnih tipov (mrtvice, mokrišča, 

meandri, prodišča), življenjski prostor mnogih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih 

vrst. Območja zgoraj naštetih DPN, brez HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol ter HE 

Vrhovo, posegajo v 90,45 % EPO Sava od Radeč do državne meje. Ob upoštevanju HE 

Vrhovo, za katero nimamo grafičnih podatkov, je ta obseg še večji.  

 

Poleg tega, da lahko pričakujemo spremembo varovanih lastnosti, na kar 90,45 % 

obsega EPO Sava od Radeč do državne meje, so prisotni vplivi še z naslova fragmentacije 
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vodnih habitatov. Na sliki v nadaljevanju so prikazana območja pregrad za vodne 

organizme na sp. Savi. HE Vrhovo, HE Boštanj in jez pri Krški vasi predstavljajo 

neprehodne pregrade na širšem obravnavanem območju. Na slednjem se sicer z HE 

Mokrice vzpostavlja prehodnost. Iz PVO za HE Brežice izhaja, da se bo zaradi dviga 

gladine ob izgradnji HE Brežice povečala prehodnost jezu NEK. Iz Uredbe o načrtu 

upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 

61/11 in 49/12) - NUV izhaja, da je potrebno zagotoviti ponovno vzpostavitev 

prehodnosti/zveznosti reke Save do leta 2027. 

 

Okoljsko poročilo [16] navaja kot kumulativni vpliv tudi dvig temperature in zmanjšano 

vsebnost kisika v vodi, saj naj bi bile zaradi višjih temperatur spodnje Save že v 

trenutnih razmerah prizadete tiste ribje vrste, ki živijo v hladnejših vodah. Višje 

temperature spodnje Save so posledica nižinskega značaja reke in segrevanja vode 

zaradi predhodnih akumulacij verige HE Save. Zaradi verige HE na Savi, zmanjšane 

hitrosti vodnega toka, daljšega zadrževalnega časa pa tudi insolacije in kopičenja 

izpuščene odpadne toplote iz NEK se bo v akumulaciji in tudi dolvodno od nje dvignila 

temperature vode. Hkrati bi lahko zaradi segrevanja in manjše turbulence vode prišlo do 

zmanjšane vsebnosti kisika v akumulaciji, kar bi lahko negativno vplivalo na tiste vrste 

rib, predvsem reofilnih (upiravec (Zingel streber), pohra (Barbus meridionalis), 

zvezdogled (Gobio uranoscopus) in kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii)) ki za 

svoj obstoj potrebujejo vodo, močno nasičeno s kisikom in ki so z izgradnjo HE Mokrice 

že tako med najbolj prizadetimi vrstami. 

  

Iz Študije Toplotna obremenitev Save [32]* izhaja, da: 

− Se srednje mesečne rečne temperature na račun izgradnje verige HE ne bodo 

spremenile; 

− So naravna povišanja srednjih rečnih temperatur na začetku odseka (sotočje Save 

in Savinje) v zadnjem desetletju enakega reda velikosti kot morebitna povišanja 

zaradi bazenov na odseku sotočje – HE Blanca; 

− Iz podatkov za NEK je ob trenutnem stanju obdelav razvidno le povišanje visokih 

rečnih temperatur, ki nastopi v poletnih mesecih od vključno maja do avgusta, 

medtem ko v ostalih mesecih prihaja celo do precejšnjih znižanj visokih rečnih 

temperatur. 

 

* glede na dejstvo in ugotovitve študij modeliranja toplotne obremenitve reke Save (glej 

poglavje 5.4.2. Površinske vode) je zaradi novega dejstva v prostoru t.j. ukinitev 

delovanja Termoelektrarne Trbovlje - TET, lahko zagotovo trdimo, da so ugotovitve študij 

dejansko ugodnejše, kot so navedene v [32], saj je bil v času izvedbe upoštevan toplotni 

doprinos TET. Poleg tega so zadnje meritve temperature na spodnji Savi v letu  2019 

[60] pokazale, da bazeni (izjema je HE Brežice z izpustom NEK) v določenih obdobjih 

poleti celo ohlajajo rečno vodo. 

 

Okoljsko poročilo [16] tako zaključuje, da iz razpoložljivih podatkov v podanih rečnih 

profilih tako ni zaznati morebitnega trenda vpliva obstoječih bazenov hidroelektrarn, 

razen morda znižanja visokih rečnih temperatur v hladnejših mesecih leta (kar je lahko 

tudi posledica ohlajanja na večjih površinah.) 
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Ocenjujemo, da bodo kumulativni vplivi DPN HE Mokrice in drugih planov v območju 

posega, predvsem verigo preostalih HE, veliki (ocena 3). Za omilitev teh vplivov je 

potrebno urediti vse predvidene ukrepe v skladu z OP za DPN HE Mokrice [16], s 

pričujočim PVO in PVO za posamezne posege. Ocena je podana ob predpostavki, da se bo 

do leta 2027 zagotovilo prehode za vodne organizme in stanje voda v skladu z NUV. 

 

Slika 27: PRIKAZ PREGRAD NA SPODNJI SAVI 

 

 

 

PRESOJA KUMULATIVNIH IN SINERGIJSKIH VPLIVOV NA NATURA OBMOČJA 

 

V nadaljevanju podajamo seznam predvidenih ureditev, ki so predvideni z DPN za HE 

Mokrice in imajo lahko kumulativen vpliv na obravnavana območja ter oceno predvidenih 

kumulativnih in sinergijskih vplivov: 

 

Ureditev Opis vpliva 

Vzhodna obvoznica 

Brežice 

Poseg posega v POO Spodnja Sava s postavitvijo mostu. 

Izgradnja mostu bo imela minimalen vpliv na hidrološke 

razmere v reki. Kumulativni vpliv na POO Spodnja Sava bo 

nebistven (ocena B). Sinergijskega vpliva ne pričakujemo 

(ocena A). 

ŠRC Mostec Ureditve so predvidene v bližini POO Spodnja Sava, vendar 

na samo Natura 2000 območje ne bodo imele vpliva (ocena 

A).  

ŠRC Grič  Ureditev je predvidena ob reki Krki. Lahko pričakujemo 
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kumulativni vpliv na POV Krakovski gozd – Šentjernejsko 

polje in sicer na kvalifikacijsko vrsto vodomec zaradi 

povečane prisotnosti ljudi in povečanega hrupa. Kumulativni 

vpliv na POV Krakovski gozd – Šentjernejsko polje bo ob 

upoštevanju omilitvenega ukrepa nebistven (ocena C). 

Zaradi novih nastanitvenih kapacitet lahko pričakujemo 

manjše povečanje vnosa hranil v reko Krko, vendar bo vpliv 

nebistven. Predvideno je, da se izlivni del Krke (MO1) lahko 

načrtuje za rekreativne in športno tekmovalne dejavnosti 

vodnih športov le na podlagi rezultatov predhodnega 

ihtiološkega monitoring, ki bo potrdil uspešnost in 

funkcionalnost vseh ureditev izlivnega dela Krke in presodil, 

da predvidene aktivnosti vodnih športov ne bodo imele 

negativnih vplivov na funkcionalnost MO1. Ob upoštevanju 

omilitvenega ukrepa bo kumulativni vpliv na POO Krka s 

pritoki nebistven (ocena C). Sinergijskega vpliva na 

varovana območja ne pričakujemo (ocena A). 

Ureditev rečnega 

pristanišča in splavnice 

ob jezovni zgradbi* 

Ta poseg ni vezan na investitorja HESS, INFRO ali ELES. 

Ureditve rečnega pristanišča in splavnice so smiselne le ob 

izvedbi in umestitvi HE Zaprešič, zato gradnja časovno ne bo 

sovpadala z izgradnjo HE Mokrice. Kumulativnega in 

sinergijskega vpliva na POO Spodnja Sava zato ne bo 

(ocena A). 

Izvedba večnamenskih, 

kolesarskih in drugih 

poti 

Predvidena nova kolesarska povezava ne posega v 

obravnavana varovana območja. Kumulativnih in 

sinergijskih vplivov zato ne pričakujemo (ocena A). 

Ureditev Term Čatež Ureditev ne posega v obravnavana varovana območja. 

Kumulativnih in sinergijskih vplivov zato ne pričakujemo 

(ocena A). 

Črpališča za namakanje 

kmetijskih površin 

Odvzem vode iz akumulacijskega bazena na POO Spodnja 

Sava ne bo imel vpliva (ocena A). 

Renaturacija reke Sotle 

(zunaj območja DPN HE 

Mokrice) 

Ureditev posega na Natura 2000 območje POO Sotla s 

pritoki. Gre za ureditev, ki bo izboljšala biotsko pestrost, 

zato bo njen vpliv predvidoma pozitiven. Sam presojani 

poseg gradnje HE Mokrice neposredno ne posega v POO 

Sotla s pritoki. Kumulativnih in sinergijskih vplivov zato ne 

pričakujemo (ocena A). 

 

 

KUMULATIVNI VPLIV GORVODNIH HIDROENEGETSKIH OBJEKTOV 

 

Ocenjevanje vplivov kumulativnih učinkov vključuje kompleksno interakcijo vplivov 

posegov v rečni ekosistem v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti. Ti vplivi so lahko 

bistvenega pomena za ribe in njihove združbe in se odrazijo kot interakcija različnih 

dejavnikov in niso vedno predvidljivi. Zato je ocenjevanje teh vplivov težavno. 

Kumulativni vplivi se v verigi akumulacijskih jezer lahko odrazijo na večjem geografskem 

območju tekom daljšega časovnega obdobja obratovanja in so lahko posredni ali 
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neposredni. Kot zakasneli vpliv, ki pa se najbolj odrazi kot sprememba habitata zaradi 

počasnega pretoka vode v daljšem časovnem obdobju je predvsem gorvodno pred 

pregrado. Po podatkih (MacCartney-a s sodelavci, 2000) je v mnogih primerih nemogoče 

napovedati natančnega vpliva, saj se lahko posledice sprememb na sicer primarni 

ekosistem pojavijo lahko zelo pozno, včasih celo 100 let kasneje (Povž M s sodelavci, 

2004). 

 

Ena največjih posledic, ki se pokaže takoj po zajezitvi reke je prekinitev migracijskih poti 

po toku navzgor in navzdol. Številne vrste potujejo na drst v pritoke, po drsti ostaja 

običajno celo poletje do jeseni le zarod in mladice.(Povž M, 2004). V večini primerov je 

tako, da gredo ribe s pasišča, kjer je dovolj hrane, vendar ni primerno za drst na predel, 

kjer se lahko drstijo, čeprav so možnosti na drstišču za prehranjevanje tako odraslih rib, 

kot za zarod daleč od optimalnih.(Povž M, 2004). Vrste so prizadete neposredno zaradi 

spremembe življenjskega prostora, posredno pa zaradi omejene migracije in premikanja 

nasploh. Glede na vse predvidene ureditve (neposeganje v izlivni del reke Sotle, prehod 

za vodne organizme ob jezovni zgradbi- tehnični in sonaravni del, ureditev izlivnega dela 

Krke, ureditev obvodne struge) se zagotavlja nadaljne prehajanje platnice med Sotlo in 

Krko ter goorvodno tudi v prihodnje. Na podlagi izkušenj pri gradnji predhodnih 

hidroelektrarn so predvidene ureditve pri gradnji HE Mokrice optimizirane z vidika 

sonaravnih ureditev v akumulaciji, ki smo jih predhodno že navedli. Te ureditve bodo 

platnici zagotavljale minimalne ekološke potrebe na območju koridorja prehajanja. Z 

dvigom kote vode pri NEK je sproščena prehodnost tudi na drstišča v pritoke reke Save 

na gorvodnih HE (vse do reke Mirne). Z vzpostavitvijo prehodnosti jezu v Krški vasi pa bo 

boljša povezljivost tudi gorvodno v Krki. 

 

Z nizom zajezitev se bodo spremenile tudi fizikalne in kemijske lastnosti vode. 

Neposreden vpliv na ribe imata predvsem spremenjen temperaturni režim s 

pregrevanjem vode v priobalnem pasu in spremenjene koncentracije kisika v vodi, kar je 

lahko predvsem na račun obsežne vodne vegetacije in planktona in pomeni prenasičenost 

vode s kisikom podnevi oziroma pomanjkanje kisika v vodi ponoči (anoksija). Platnica je 

reofilna vrsta, ki je prilagojena na življenje v rečnih pogojih; bistven dejavnik, ki vpliva 

na vse ostale dejavnike v rečnem ekosistemu, je hitrost vodnega toka (Bunn & 

Arthington, 2002). Hitrost vodnega toka pogojuje fizikalno-kemijske dejavnike v rečnem 

ekosistemu, kot sta temperatura in nasičenost vode s kisikom ter biološke dejavnike 

(prisotnost vrst, ki predstavljajo hrano ribji združbi, medvrstna razmerja...). Pretok v 

smislu ustrezne hitrosti vodnega toka igra bistveno vlogo v življenjskem ciklu rib, katerih 

kritične faze življenja (npr. začetek drsti in migracija na ustrezna drstišča) so vezane na 

naravne spremembe in na pretočni režim naravnega okolja. Po podatkih iz študij 

(»Medsebojni vplivi energetskih objektov ob in na reki Savi z vidika toplotne obremenitve 

Save – revizija A«), IBE, 2012), obstoječi bazeni hidroelektrarn ne vplivajo na povišanje 

srednje temperature Save. V omenjeni  študiji je na podlagi izvedbe modeliranja 

toplotnih obremenitev pokazano, da se srednje profilne temperature med sedanjim in 

bodočim stanjem ne spreminja. V študiji je bilo zajeto tudi toplotno obremenjevanje 

termoelektrarne Trbovlje. Zaradi trajnega prenehanja delovanja termoelektrarne, se 

pričakujejo nekoliko boljši rezultati, glede na rezultate, ki so prikazani v študiji. Pri tem 

pa bo v bodočem stanju bolj izrazita stratifikacija (zgornji sloj vode bolj ogret, spodnji 

deli hladnejši). 
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Na hrvaško stran se ne pričakuje dodatne toplotne obremenitve Save, saj skozi turbine v 

času obratovanja HE teče voda iz nižjega dela bazena, kjer je temperatura vode nižja. 

 

Kemijsko stanje voda se z izvedbo posega ne bo poslabšalo saj ni predvidenih novih virov 

kemičnega onesnaženja površinskih voda. Z izgradnjo HE na spodnji Savi se ureja tudi v 

sklopu celotnega posega terciarno čiščenje odpadne komunalne vode (čistilne naprave).  

 

Dosedanji monitoringi na akumulacijah na spodnji Savi ugotavljajo, da ostaja pH med 8 

in 8,7, kar je ugodno stanje. Prav tako je ugodno stanje raztopljenega kisika in 

nasičenost vode s kisikom ugodno in ne kažejo na kritične razmere. Temperatura je na 

površini akumulacije v najbolj kritičnem mesecu – avgustu med 20 in 25,5 st. celzija. 

 

Zaradi spremenjenih fizikalno kemijskih razmer v akumulaciji se spremenijo tudi biotski 

parametri, ki imajo lahko bistven pomen pri tem, ali bo določena vrsta rib v akumulaciji 

obstala ali ne. Tak biološki dejavnik je sprememba tako v prisotnosti kot količini hrane. 

Spremembe, do katerih pride z vzpostavitvijo akumulacije, imajo zagotovo vpliv tudi na 

združbe organizmov, ki platnici predstavljajo hrano. Tudi če je vrsta tolerantna na 

spremembe fizikalno – kemijskih dejavnikov, je njen obstoj brez ustrezne hrane v 

akumulaciji manj verjeten. (navedi sklic na ihtiološko za platnico). 

 

V novonastalih razmerah se na novo oblikuje tudi plenilstvo in kompeticija. Velik problem 

predstavljajo tujerodne vrste, ki agresivno zasedejo novonastali habitat in počasi 

izpodrinejo avtohtone vrste. Vpliv takih rib se lahko pokaže hitro ali pa po več letih. 

Razmere se že delno nadzoruje preko ribiško-gojitvenih načrtov. 

 

Glavni problem akumulacij  je evtrofikacija, ki se kaže kot povečana rast fitoplanktona in 

vodi v spremembo vonja in okusa ali celo toksičnost vode. V akumulacijah z enostavno 

morfometrijo, lahko morebitna odsotnost litoralnega območja in makrofitnih zatočišč za 

herbivorni zooplankton, poveča izpostavljenost zooplanktona ribam. Prisotnost velikega 

števila rib lahko zmanjša populacijo zooplanktona do take mere, da se populacija 

fitoplanktona neovirano poveča (do meja razpoložljivosti hranil ali energije). V 

nasprotnem primeru se pri nizki številčnosti rib rast populacije zooplanktona toliko 

poveča, da je mogoč znaten upad populacije fitoplanktona kljub presežku fosfata. V 

akumulacijah z raznoliko morfometrijo lahko zaradi primerno visoke diverzitete, ki 

omogoča sobivanje raznovrstnih bioloških skupnosti, nastopajo številni drugi intertrofični 

vplivi. V primeru akumulacije HE Mokrice lahko govorimo o raznoliki morfometriji kjer 

bodo različni tipi brežin, različne globine in tudi obrežna zarast. 

 

Po obnovi elementov rečnega ekosistema, brežin, struge in obvodnega prostora, ki so bili 

med gradnjo spremenjeni ali degradirani, je s spremljanjem stanja območja mogoče 

slediti uspešnost renaturacije. Če se v nizu akumulacij pojavi evtrofikacija, bo investitor 

sodeloval s pristojno upravo, ki bo načrtovala in izvajala ukrepe za izboljšanje stanja kot 

so odstranjevanje vsebnosti hranil v odpadnih vodah na čistilnih napravah, kontrola 

obrežne vegetacije v litoralnem delu akumulacije ter zagotavljanje oksičnih pogojev v 

usedlinah akumulacije, ki omogočajo aerobno razgradnjo organskih snovi. 
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Investitor že sedaj sodeluje v določenih projektih za zmanjšanje evtrofikacije v že 

obstoječih akumulacijskih bazenih, kar se bo preneslo tudi na akumulacijski bazen HE 

Mokrice. Tako sodeluje pri projektu izvedbe terciarnega čiščenja pri centralni čistilni 

napravi Sevnica in v raziskovalno razvojnem projektu URAVIVO, katerega cilj je 

zmanjšati evtrofikacijske elemente onesnaženega krško-brežiškega polja. 

 

Kemijsko stanje voda se z izvedbo posega ne bo poslabšalo saj ni predvidenih novih virov 

kemičnega onesnaženja površinskih voda. Z izgradnjo HE na spodnji Savi se ureja tudi v 

sklopu celotnega posega terciarno čiščenje odpadne komunalne vode (čistilne naprave).  

 

 

Predpostavimo lahko, da je na dolgi rok (cca 10 let) možno pričakovati poslabšanje 

ekološkega stanja voda na HE Mokrice, predvsem po modulu hidromorfološke 

spremenjenosti. Ekološko stanje voda na HE Mokrice lahko pade v razred zmerno stanje, 

zato je nujno izvesti vse omilitvene ukrepe, da se ublažijo škodljivi vplivi posega. 

 

Predvidena zajezitev reke Save bi lahko povzročila fragmentiranost habitata platnice. S 

projektom so predvidene ureditve, ki omogočajo ustrezno povezljivost in preprečijo 

izrazito fragmentacijo habitata (prehodi, ureditev izlivnega dela Krke, atrakcijski tokovi, 

drstišča, počivališča, prehranjevališča, prezimovališča, tolmuni,…). 

 

SPLOŠNA OCENA SEGMENTA NARAVE 

 

V nadaljevanju podajamo skupni splošni poveztek ocene vpliov na segment narave. 

 

Tabela 60: SKUPNI POVZETEK OCENE VPLIVOV  

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - NARAVA 

Ocena vpliva – HE Mokrice 

(D ali 2) – vpliv je bistven zaradi predlaganih izravnalnih 

ukrepov (vzpostavitev drstišč). 

 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi bodo 

 neposredni: izguba območja habitatov in habitatnih 

struktur, fragmentacija habitata in postavitev ovir, 

hrup in onesnaževanje, sprememba vrstne sestave 

in populacij, poškodbe in izgube organizmov, 

spremembe naravnih procesov, motnje;  

 posredni: hidro-morfološke spremembe habitatov;  

 kumulativni (posegi, ki niso investicija nosilca vloge 

so pa del ureditev DPN za območje HE Mokrice, 

veriga HE na spodnji Savi);  

 glede na trajanje: začasni (med gradnjo) ter trajni 

(spremenjen rečni režim). 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Do vplivov izgube območja habitatov in habitatnih struktur, 

hidro-morfoloških sprememb habitatov, hrupa in 

onesnaževanja v času gradnje ter spremembe vrstne 

sestave in populacij, predvsem v Savi, bo zagotovo 

prihajalo. Z veliko verjetnostjo bo prihajalo tudi do poškodb 
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in izgube organizmov ter sprememb naravnih procesov v 

času obratovanja. Verjetni so tudi hrup, onesnaževanje in 

motnje ter fragmentacija habitata in postavitev ovir. 

Verjetnost vplivov je odvisna tudi od doslednosti in 

uspešnosti izvedbe izravnalnih in omilitvenih ukrepov.  

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih posledic 

ter njihovo reverzibilnost 

Trajanje vpliva med gradnjo bo okvirno 24 - 36 mesecev, 

kolikor trajajo večja gradbena dela. Po končani gradnji bo 

vpliv trajen in konstanten. Denivelacija vode in z njo 

povezani vplivi bodo prisotni dnevno (nihanje gladine se 

izklinja gorvodno, zato bo nihanje manjše gorvodnem delu 

in v primeru višjih pretokov manjše) Analiza obratovanja HE 

in nihanja gladin v bazenih kaže, da se največja denivelacija 

v akumulacijskem bazenu HE Mokrice pojavi pri pretoku 150 

m3/s in znaša 1,3 m (na sotočju do 10 cm manj t.j. 1,2 m). 

Pri višjih srednjih dnevnih pretokih Save  se nihanje gladin 

zmanjšuje in znaša pri pretoku 250 m3/s 0,85 m (na sotočju 

do 0,75), pri pretoku 350 m3/s 0,65 (na sotočju do 0,55) m 

pri pretoku 450 m3/s pa 0,35 m (na sotočju 0,25 cm). Ko je 

srednji dnevni pretok Save enak inštaliranemu pretoku vse 

HE na Savi obratujejo v pasu s pretokom 500 m3/s brez 

nihanja akumulacijskih bazenov.  

V primeru izginotja vrst ni možno vzpostaviti prvotnega 

stanja, vendar je verjetnost popolnega izginotja 

zanemarljiva. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, 

ki so lahko posledica 

vpliva 

Sprememba vrstne sestave in populacij ter naravnih 

procesov bo zelo velika in veliko površinska. V največji meri 

bodo prizadete ribe in drugi vodni organizmi ter habitatni 

tipi, nezanemarljiv bo vpliv tudi na ostale skupine. 

Obseg vpliva Vpliv bo obsegal območje jezu, akumulacije in pripadajočih 

ureditev. Vpliv se bo v primeru nedosledno izvedenih 

ukrepov odražal tudi dolvodno na Savi, gorvodno na Krki in 

drugih pritokih Save ter na območju sprememb nivoja 

podzemne vode. Po sedanji praksi izgradnje spodnjesavskih 

elektrarn so bili ukrepi dosledno izvedeni.  

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, stanje voda in tal, 

hrup in svetlobno onesnaženje neposredno vplivajo na 

stanje narave. Posredno vpliva na naravo tudi 

elektromagnetno sevanje, klimatske razmere in 

onesnaženost zraka. Stanje narave pa ima posreden vpliv 

na kakovost življenjskega prostora človeka, krajino in na 

kmetijsko dejavnost. 
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1.3 VPLIV NA KAKOVOST TAL IN NJIHOVO UPORABO 

1.3.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki 

določajo standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje 

zmanjševanja vplivov in s tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s 

tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje, ter posebne pravne režime na 

obravnavanem območju. 

 

1.3.2 KMETIJSTVO 

Tabela 61: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA KMETIJSTVO 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Poseg prinaša pozitiven učinek na kmetijska zemljišča, 

parcelacijo in infrastrukturo ter kmetijske dejavnosti; 

Ni vpliva  A ali 5  Sprememba kmetijskih zemljišč in infrastrukture ter 

kmetijske dejavnosti ni zaznavna; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Sprememba kmetijskih zemljišč, parcelacijo in 

infrastrukture ter kmetijske dejavnosti zaradi posega je 

neznatna in zanemarljiva glede na obstoječe stanje; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Vpliv na kmetijska zemljišča, parcelacijo in infrastrukturo 

ter kmetijsko dejavnost je nebistven, vendar posegi ne 

vplivajo na najboljša kmetijska zemljišča, spremenjena 

je kmetijska infrastruktura, ovirana dostopnost do 

kmetijskih površin, se lahko zlahka nadomesti; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3 Vpliv na kmetijska zemljišča, parcelacijo in infrastrukturo 

ter kmetijsko dejavnost je ocenjen kot nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov zaradi posegov na kmetijska 

zemljišča, večjih sprememb kmetijske infrastrukture in s 

tem zmanjšanega dohodka iz kmetijstva, možni so 

omilitveni ukrepi, ki omilijo vplive na sprejemljivo raven; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv na kmetijska zemljišča, parcelacijo in infrastrukturo 

ter kmetijsko dejavnost je bistven zaradi uničenih 

kmetijskih zemljišč in infrastrukture zaradi česar se 

spremeni struktura (zmanjšanje števila, ki se preživlja s 

kmetijstvom) prebivalstva. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv na kmetijska zemljišča, parcelacijo in infrastrukturo 

ter kmetijsko dejavnost je zelo velik (uničujoč) zaradi 

uničenih kmetijskih zemljišč in infrastrukture zaradi česar 

se spremeni struktura (zmanjšanje števila, ki se preživlja 

s kmetijstvom) prebivalstva. Ogrožena je oskrba hrane v 

prehranjevalni verigi. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 
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V spodnji tabeli so navedene površine kmetijskih zemljišč ki bodo trajno zasedene zaradi 

posega ter talno število na teh površinah. Navedeni so tudi GERK-i, ki kažejo na aktivno 

rabo kmetijskih površin. Kjer ni navedeno drugače se trajna zasedba kmetijskih zemljišč 

upošteva kot vpliv med gradnjo in med obratovanjem. 

 

 

Tabela 62: PREGLED ZASEDBE KMETIJSKIH POVRŠIN IN VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA 

KMETIJSTVO 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

V času gradnje bo zaradi gradbišča jezovne zgradbe, 

gradbiščnega platoja, obvoda Save in začasnih deponij 

zasedenih 24,08 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 18,57 

ha opredeljenih z GERK-i. Posredno je v tej bilanci šteta 

tudi začasna raba za potrebe akumulacijskega bazena. 

 

V času obratovanja bo glede na evidence dejanske rabe 

trajno zasedenih 1,50 ha kmetijskih površin, od tega je 

0,92 ha opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 52, 

sledi mu talno število -8.  

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe trajno 

zasedenih 3,05 ha kmetijskih površin, od tega je 2,44 ha 

opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 52. 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe trajno 

zasedenih 192,43 ha kmetijskih površin, od tega je 88,51 

ha opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 52, sledi 

mu talno število -8. 

 

Med obratovanjem bo vpliv na kmetijska zemljišča 

posreden in pozitiven, zlasti v smislu zmanjšanja pogostosti 

poplav kmetijskih površin in s tem večja zanesljivost 

kmetijske pridelave. Povečala se bo možnost za 

namakanje. Potreben bo prehod na okolju prijaznejše 

načine kmetovanja z manjšim vnosom hranil v tla na 

kmetijskih zemljiščih gorvodno od akumulacije. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Ni vpliva oz. zasedbe kmetijskih površin. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Poseg je omilitveni ukrep za ohranitev naravnega vira 

rodovitnega dela ta. Začasne deponije rodovitnega dela tal 

se izvajajo na rezerviranem prostoru za sedimente (poseg 

B.4.). 

   

C.1. 110 kV daljnovod Območje daljnovoda z varovalnim pasom leži glede na 

evidence dejanske rabe na 21,91 ha kmetijskih površin, od 
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tega je 17,93 ha opredeljenih z GERK-i. Dejanska trajna 

zasedba kmetijskih tal bo vezana na stebre. Skupno bo na 

kmetijskih površinah 23 stebrov, ki bo vsak zasedel okvirno 

50 m2 – skupno 1150 m2. Prevladuje talno število 14, sledi 

talno število 73 ter 35. 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

V času gradnje bo začasno zasedenih 0,10 ha kmetijskih 

površin, od tega je 0,06 ha opredeljenih z GERK-i. Po 

končani gradnji bo na trasi kablovoda možna kmetijska 

pridelava. Prevladuje talno število 52. 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe trajno 

zasedenih 0,35 ha kmetijskih površin, od tega je 0,33 ha 

opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 52.  

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe zaradi 

gradbišča visokovodnih nasipov zasedenih 17,84 ha 

kmetijskih površin, od tega je 13,71 ha opredeljenih z 

GERK-i. 

 

Po končani gradnji bo glede na evidence dejanske rabe 

trajno zasedenih 12,64 ha kmetijskih površin, od tega je 

9,79 ha opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 73. 

Visokovodne nasipe bo možno zaradi položnih naklonov 

nasipov uporabljati za košnjo travinja.  

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Ureditev izlivnega dela Krke posega glede na evidence 

dejanske rabe na 11 ha kmetijskih zemljišč, večinoma na 

izlivnem delu. Predvsem so to kmetijska zemljišča v 

zaraščanju ter brežine reke Krke. Od tega je 2,56 ha 

opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število -8, sledi mu 

talno število 52. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Rušitve in sanacije objektov nimajo vpliva na kmetijske 

površine (0). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Vzpostavitev nadomestnih habitatov bo glede na evidence 

dejanske rabe posegla na 14,50 ha kmetijskih zemljišč, od 

tega je 11,47 ha opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno 

število 52. Večji del (cca 10 ha) teh zemljišč bo po končani 

gradnji ostal v kmetijski rabi kot suho travišče. Pri čemer 

bodo na omenjenih površinah določeni pogoji kmetijske 

pridelave (omejeno gnojenje in košnja). 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Vzpostavitev mirnih območij bo glede na evidence dejanske 

rabe posegla na 80,44 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 

27,22 ha opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 52.  

Pri ureditvah mirnih območji ne bo šlo za trajno zasedbo, 

temveč zgolj za opredelitev nekega območja kjer se ne 

izvajajo večje aktivnosti. Poleg tega so kmetijska zemljišča 

na nekaterih mirnih območjih že popisana v drugih posegih 

(skupaj se prekriva z drugimi posegi 49,89 ha): 
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 MO1 (izlivni del Krke) v posegu D.2.; 

 MO2 in MO3 (plitvine v akumulaciji) v posegu B. 

Na mirnem območju MO6, bo kmetijska raba še naprej 

možna, okrnjena bo le raba v času gradnje, ko se bo 

izvajala poglobitev za zaledne vode (kumulativni poseg 

E.1.). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe trajno 

zasedenih 0,21 ha kmetijskih površin, od tega je 0 ha 

opredeljenih z GERK-i. Prevladuje talno število 61.   

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

V času gradnje bo vpliv na kmetijska zemljišča 

nepomemben. Med gradnjo je lahko zaradi dostopa strojne 

mehanizacije do struge potoka kratkotrajna motena 

kmetijska posest. V času delovanja ni vpliva na zasedbo 

kmetijskih zemljišč – poseg leži na območju obstoječega 

vodnega telesa z obvodnim pasom. 

 

 SPLOŠNI VPLIVI V ČASU GRADNJE 

V času gradnje HE Mokrice bo glede na evidence dejanske rabe prišlo do zasedbe okrog 

260 ha kmetijskih zemljišč na levem in desnem bregu Save. Pri tem se je zasedba zaradi 

nadomestnih habitatov ter mirnih območij upoštevala le deloma, ker bo na njih še v 

naprej možna kmetijska pridelava. Pri ureditvah mirnih območji ne bo šlo za trajno 

zasedbo, temveč zgolj za opredelitev nekega območja kjer se ne izvajajo večje 

aktivnosti.  Od 260 ha kmetijskih zemljišč  ima približno polovico (131 ha) opredeljene 

GERK-e. Kar pomeni, da je okoli polovico zasedenih kmetijskih zemljišč v aktivni uporabi.  

 

Prišlo bo tudi do daljinskega vpliva v obliki prašenja iz območja gradbišča in tovornih 

vozil in le v manjšem obsegu ter kratkotrajno do oteženega dostopa do kmetijskih 

zemljišč. Večina transportnih poti je predvidenih po obstoječih poljskih poteh oz. znotraj 

območja trajne zasedbe. 

 

Na zemljiščih neposredno ob območju začasne zasedbe zaradi gradbišča bo obdelava 

(npr. košnja…) otežena zaradi spremenjene parcelacije, težje dostopnosti in onesnaženja, 

ki prihaja iz gradbišč in tovornih vozil (prašenje). To se upošteva kot  15 m pas vplivnega 

območja v času gradnje. S prenehanjem gradbenih del bo zaključen tudi vpliv na 

sosednja zemljišča. Vplivi med gradnjo bodo veliki (3). 

 

Tabela 63: ZAČASNA ZASEDBA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU CELOTNEGA GRADBIŠČA HE 

MOKRICE 

Dejanska raba kmetijskih zemljišč Površine (ha) 

1100 – njive 64,3 

1300 – trajni travnik 104,5 

1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju 57,3 

1500 – drevesa in grmičevje 21,5 

1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče 9,6 
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Skupna vsota* 257,4 

 

 UKREPI ZA RAVNANJE Z RODOVITNIM DELOM TAL 

Na površini akumulacijskega bazena bo pred potopitvijo odstranjena rodovitna prst, na 

katerih niso prisotne tujerodne in invazivne vrste. Del odstranjene prsti bo uporabljen za 

izboljšave kmetijskih zemljišč (nadvišanja) v okviru predvidenega posega, ter 

rekultivacijo začasno zasedenih zemljišč (krajinske ureditve). 

 

Neto površina namenjena odstranitvi rodovitne zemlje je manjša od celotne površine 

trajne zasedbe zemljišč, saj del površin ni uporaben zaradi prisotnosti invazivnih vrst v 

tleh (glej poglavje 1.1.3.2 Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.).  

 

 SPLOŠNI VPLIVI V ČASU OBRATOVANJA 

Po končani gradnji bo glede na dejansko rabo trajno zasedenih okrog 228 ha kmetijskih 

zemljišč, od tega je cca 108 ha opredeljenih z GERK-i. HE Mokrice bodo zasedle cca 1,6 

% kmetijskih zemljišč v občini Brežice (14.231 ha). Na območju trajne zasedbe 

kmetijskih zemljišč se nahajajo predvsem trajni travniki, kmetijska zemljišča v 

zaraščanju, njive  ter drevesa in grmičevje.  

 

Tabela 64: TRAJNA ZASEDBA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU CELOTNEGA GRADBIŠČA HE 

MOKRICE 

Dejanska raba kmetijskih zemljišč Površine (ha) 

1100 – njive 46,3 

1300 – trajni travnik 95,9 

1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju 55,7 

1500 – drevesa in grmičevje 21,2 

1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče 9,3 

Skupna vsota* 228,5 

 

 

V okviru strokovne podlage »Posledice izgradnje HE Mokrice na ekonomičnost kmetijske 

proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet [20] je 

bilo izvedeno anketiranje posameznih kmetijskih gospodarstev.  

 

Iz odgovorov anketirancev lahko sklepamo, da jih 45 % ne namerava nadomestiti 

izgubljena zemljišča, 30,4% anketirancev je pripravljenih kupiti nova zemljišča oz. jih 

zamenjati za nadomestna. Kmetijskih zemljišč v večini ne nameravajo nadomestiti na 

dopolnilnih kmetijah, medtem ko večina vprašanih lastnikov na mešanih kmetijah 

pričakuje, da bo imela možnost izgubljena zemljišča nadomestiti z nadomestnimi. Po prvi 

oceni Kmetijske svetovalne službe je na vplivnem območju trajne zasedbe 25 % zemlje 

kmetijskih v občinski/državni lasti.  
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Željo po komasiranju kmetijskih zemljišč je izrazilo 50 % vseh anketiranih kmetov, pri 

čemer se s tem ukrepom najbolj strinjajo lastniki dopolnilnih kmetij. Večina vprašanih 

(71%) nima interesa za namakanje, pri čemer so za uvedbo namakanja najmanj 

zainteresirani na dopolnilnih kmetijah, saj jim kmetijska dejavnost ne predstavlja 

osnovnega vira dohodka in v prihodnje ne nameravajo povečati in intenzivirati svoje 

kmetijske pridelave.  

 

Na podlagi razpoložljivih informacij predvidevamo, da bo s kombinacijo odkupa in 

zamenjave kmetijskih zemljišč moč omogočiti tistim kmetijam katerim kmetovanje 

predstavlja pomemben vir prihodkov tudi v bodoče razvojno naravnano kmetovanje, pri 

čemer pa bo potrebno zainteresiranim prizadetim kmetom nuditi pomoč z oblikovanjem 

ustreznih razvojnih programov. Pri tem bi vsekakor veljalo razmisliti o preusmeritvah z 

dohodkovno manj intenzivne pridelave (poljščine in pridelava krme) na bolj intenzivno 

pridelavo z uporabo namakanja (vrtnine, jagode,...) in uvajanju dopolnilnih (predelava 

rastlinskih in živalskih proizvodov, turizem, socialne usluge,...) in dodatnih dejavnosti na 

kmetijah. 

 

Na območju ob predvideni akumulaciji se pretežno nahajajo kmetijske površine, ki 

predstavljajo pomemben retenzijski prostor za poplave. Z upoštevanjem obveznosti 

Slovenije za ohranjanje retenzijskih površin v okviru povodja Save je bila zato privzeta 

rešitev, da se tudi po izgradnji HE Mokrice te retenzijske površine ohranijo – z regulacijo 

prelivanja vode skozi bočni preliv. Pozitiven vpliv na kmetijske površine se bo kazal v 

povečani poplavni varnosti, ki se bo po izgradnji energetskih nasipov dvignila iz okrog 2-

letne na 20-letno. Manj pogosto poplavljanje kmetijskih površin bo povečalo zanesljivost 

kmetijske pridelave.  

 

Pozitiven vpliv na kmetijsko pridelavo bo tudi zaradi povečane možnost za namakanje. 

Nivo podzemne vode se bo na določenih predelih sicer nekoliko dvignil, vendar dvig ne bo 

višji kot 1,5 m pod terenom.  

 

Pozitiven vpliv na kmetijsko pridelavo bo tudi zaradi izboljšane dostopnosti do kmetijskih 

zemljišč zaradi nove premostitve preko jezovne zgradbe. Premostitev preko jezovne 

zgradbe je namenjena predvsem za potrebe kmetijske mehanizacije. Na ta način se bo 

odprl dostop do kmetijskih zemljišč južno od naselja Loč, ki trenutno nimajo dobre 

povezave z okoliškimi kraji. V obstoječem stanju je razdalja od naselja Ribnice (desni 

breg Save) do kmetijskih zemljišč na levem bregu Save cca 15 km (preko mostu v 

Brežicah). Po izvedenem posegu bo razdalja 500 m kar pomeni, da se bo odprla možnost 

za kmetijsko pridelavo na levem bregu Save tudi za naselja Ribnica, Jesenice in ostala 

naselja na desnem bregu. Vpliv med obratovanjem bo nebistven (B ali 4). 

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Med pomembnejše kumulativne vplive na kmetijske površine lahko štejemo naslednje 

plane: 

 HE Brežice, ki bodo zasedle cca 353 ha kmetijskih zemljišč; 

 Vzhodna obvoznica Brežic, ki bodo zasedle cca 37 ha kmetijskih zemljišč; 
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 ŠRC Grič in Mostec, bosta zasedla cca 7 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 

območje ŠRC Grič že danes v rabi ki ni prvenstveno namenjena kmetijstvu; 

 Rekreacijsko območje Čateško polje, bo zasedlo cca 6 ha kmetijskih zemljišč; 

 Renaturacija Gabernice lahko zasede do 20 ha kmetijskih zemljišč; 

 Pristanišči na Savi pa bi dodatno zasedli še cca 9 ha kmetijskih zemljišč.  

 

Skupno bo torej na območju Krško – Brežiškega polja zasedenih poleg HE Mokrice še cca 

430 ha kmetijskih zemljišč. Pri čemer je izgradnja HE Brežice že realizirana, uresničitev 

ostalih planov pa ni gotova. Ne glede nato ocenjujemo kumulativen vpliv na kmetijstvo v 

občini Brežice in širše kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). Skupno 

z HE Mokrice bo torej zasedeno okoli 660 ha kmetijskih zemljišč. Za primerjavo: v občini 

Brežice se nahaja 14.231 ha kmetijskih zemljišč, to pomeni da bo v kumulativi zasedeno 

4,6 % kmetijskih zemljišč, kot se jih nahaja v občini Brežice. Pri čemer leži okvirno 

polovica HE Brežice v občini Krško.  

 

 

Tabela 65: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

Ocena vpliva – HE Mokrice  

kot celota 

Med gradnjo: (C ali 3)  - Vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (začasna in trajna zasedba – 260 ha 

kmetijskih zemljišč). 

 

Med obratovanjem: (B ali 4)  – vpliv je nebistven (trajna 

zasedba – 228 ha kmetijskih zemljišč, izboljšani pogoji 

kmetovanja na preostalih zemljiščih).  

 

Kumulativni vpliv je (C ali 3)  - nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (skupna zasedba cca 660 ha 

kmetijskih zemljišč). 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi so neposredni (zasedba zemljišč), posredni (dvig 

podzemne vode, zmanjšana pogostost poplav, možnost 

namakanja), daljinski (dvig podzemne vode), kumulativni 

(drugi plani, predvsem HE Brežice), začasni in trajni. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Verjetnost vpliva je velika. Do zasedbe kmetijskih zemljišč 

in ostalih vplivov bo prišlo zagotovo. 

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv bo na območju stalne zasedbe prostora 

(akumulacija, jezovna zgradba, deponije sedimentov, 

dostopna cesta ipd.) trajen in ne-reverzibilen oz. bi 

ponovna vzpostavitev kmetijskih zemljišč zahtevala 

določene ukrepe. 

 

Na ostalih površinah je vpliv reverzibilen. 

 

Čas trajanja začasne zasedbe zemljišč (HE Brežice) je 

okoli 6 let (4 leta gradnja in 2 leta rekultivacije). 

Začasna zasedba pri ostalih ureditvah (npr visokovodni 

nasipi) je eno sezono. 
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Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE 

Mokrice bo prenehal tudi vpliv na kmetijska zemljišča. Na 

območju akumulacije bo zaradi odstranjenega rodovitnega 

dela prsti in zamuljenosti dna ponovna kmetijska 

dejavnost možna le ob obsežni rekultivaciji kmetijskih 

zemljišč.  

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Na območju zajezitve bo sprememba okolja intenzivna 

(uničenje kmetijskih zemljišč). Na obširnih površinah se bo 

spremenila raba tal. 

Obseg vpliva Vpliv obsega skupno okrog 260 ha kmetijskih zemljišč, 

upoštevajoč začasno zasedbo.  

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Vpliv na kmetijske površine bo povzročil medsebojno 

učinkovanje z drugimi vplivi. Predvsem je to vpliv na 

naravo. Manj pomemben bo vpliv na ekonomsko – 

socialno stanje prebivalstva.  

 

 

1.3.3 GOZDNE POVRŠINE 

Tabela 66: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA GOZDNE POVRŠINE 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Poseg prinaša pozitiven učinek na gozdna zemljišča. 

Poveča se kvaliteta in površina gozdnih zemljišč; 

Ni vpliva  A ali 5  Sprememba gozdnih zemljišč je neugotovljivo majhna; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Sprememba gozdnih zemljišč zaradi posega je neznatna 

in zanemarljiva glede na obstoječe stanje; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Vpliv na gozdna zemljišča je, vendar posegi ne vplivajo 

na varovane sestoje; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3 Vpliv na gozdna zemljišča ocenjen kot nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov zaradi posegov na gozdna 

zemljišča, varovalne sestoje in s tem zmanjšanega 

dohodka,  ovirana je dostopnost do gozdnih površin, 

možni so omilitveni ukrepi; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv na gozdna zemljišča je bistven zaradi uničenih 

gozdnih zemljišč, pomemben kumulativen vpliv na 

gozdne površine v krajini.  

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv na gozdna zemljišča je zelo hud (uničujoč) zaradi 

uničenih gozdnih zemljišč, zelo velik vpliv na varovalne 

sestoje; pomemben kumulativen vpliv na gozdne 

površine v krajini. 
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Tabela 67: PREGLED ZASEDBE GOZDNIH POVRŠIN IN VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA GOZDNE 

POVRŠINE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

V času gradnje bo zaradi gradbišča jezovne zgradbe, 

gradbiščnega platoja, obvoda Save in začasnih deponij 

zasedenih 8,03 ha gozdnih površin. Posredno je v tej bilanci 

šteta tudi začasna raba za potrebe akumulacijskega 

bazena. 

 

Trajna zasedba gozdnih površin bo glede na evidence 

dejanske rabe znašala 1,55 ha. Ostale začasno izkrčene 

površine se po končani gradnji zasadi z drevesno 

vegetacijo. Po rekultivaciji vpliva na gozd ne bo.  

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe trajno 

zasedenih 5 m2 gozdnih površin. Ob brežinah prehoda za 

vodne organizme je predvidena zasadnja dreves. Med 

obratovanjem vpliva na gozdne površine ne bo. 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

V času gradnje bo glede na evidence dejanske rabe 

izkrčenih 18,31 ha gozdnih površin. 

 

Po končani gradnji je predvidena zasadnja brežin z 

drevesno vegetacijo na območju obstoječih nasipov med 

Mostecem in Termami Čatež. Med obratovanjem vpliva na 

gozdne površine ne bo. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Zaradi poglobitve, širitve struge in urejanje brežin reke 

Save dolvodno od HE Mokrice, bo potrebno trajno izkrčiti 

0,67 ha gozdnih površin. Po končani gradnji se brežine 

ozelenijo vendar ne v obsegu kot je v obstoječem stanju. 

Med obratovanjem vpliva na gozdne površine ne bo. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Poseg sam po sebi ne povzroči dodatnega krčenja gozdnih 

površin. Začasne deponije rodovitnega dela tal se izvajajo 

na rezerviranem prostoru za sedimente (poseg B.4.). 

   

C.1. 110 kV daljnovod Na območju daljnovoda bo zaradi izvedbe varovalnega pasu 

potrebno trajno izkrčiti 18,56 ha gozdnih površin. Med 

obratovanjem bo potrebno vzdrževati čistino pod 

varovalnim pasom daljnovoda in gozd, ki se sukcesivno 

zarašča, periodično čistiti. 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Vpliva na gozdne površine ne bo med gradnjo ter tudi ne 

med obratovanjem. 

C.3. Dovozna cesta za 
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JZ 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Vpliva na gozdne površine ne bo med gradnjo ter tudi ne 

med obratovanjem. 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Ureditev izlivnega dela Krke posega glede na evidence 

dejanske rabe ne posega na gozdna zemljišča (šifra 

dejanske rabe 2000). Bo pa potrebno na posameznih 

odsekih izkrčiti obrežno zarast (šifra dejanske rabe 1500) v 

velikosti cca 2,8 ha.  Po končani gradnji se izvede zasaditev 

avtohtone drevesne vegetacije po brežinah Krke. Med 

obratovanjem vpliva na gozd ne bo. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Vpliva na gozdne površine ne bo med gradnjo ter tudi ne 

med obratovanjem. 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Vzpostavitev nadomestnih habitatov bo glede na evidence 

dejanske rabe posegla na 0,06 ha gozdnih zemljišč (NH1 – 

suha travišča). Vendar bo ta zemljišča potrebno izkrčiti že 

zaradi izvedbe drenažnih kanalov ob nasipih. Med 

obratovanjem vpliva na gozd ne bo. 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Mirna območja so v veliki meri namenjena zarasti z obrežno 

hidrofilno vegetacijo ob brežinah Save in Krke, na območju 

Prilipskih mrtvic ter ob mrtvicah južno od naselja Loče.  Na 

območju vseh mirnih območij se trenutno nahaja okoli 28 

ha gozdnih površin. Največ na območju Prilipskih Mrtvic. 

Med gradnjo ocenjujemo, da bo zaradi zemeljskih del 

(čiščenje dna mrtvic) potrebno izkrčiti največ dva hektarja 

gozdnih površin. Ob predpostavki da se pri gradnji ohranja 

ena brežina nedotaknjena. V primeru upoštevanja 

omilitvenih ukrepov pa bi lahko krčitev zmanjšali vsaj za 

polovico (cca 1 ha). Po končani gradnji se bo območje 

ponovno zasadilo z drevesno vegetacijo v večjem obsegu 

kot je v današnjem stanju. Predvsem velja to za MO4. 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Vodotoki, ki se izlivajo v Savo v svojem gorvodnem delu 

segajo v območje gozda. V času gradnje bo glede na 

evidence dejanske rabe potrebno izkrčiti cca 0,19 ha gozda. 

To ne gre za golosek temveč za posamezna drevesa ob 

strugi zaradi potrebe po dostopu do vodotoka. Po končani 

gradnji se bo gozd naravno zarasel. 

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

V času gradnje in v času delovanja vpliva na gozdne 

površine ne bo. Na območju Gabernice ni evidentiranega 

gozda, je pa prisotna obvodna zarast, ki se s posegom 

renaturacije ohranja. 

 SPLOŠNO VPLIVI MED GRADNJO 

Kot je bilo že ugotovljeno v 4. poglavju se na območju plana nahaja majhen delež gozda. 

Predvsem na ravninskem delu je delež gozda izredno nizek. Na območju DPN HE Mokrice 
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je gozdnatost le 6,8 % oz 70,4 ha. Na območju celotne občine Brežic, ki vključuje tudi 

obronke Gorjancev, je gozdnatost za slovenske razmere še vedno precej nizka in znaša le 

37,5 %. Zato je vsak dodaten poseg v nižinski gozd toliko bolj občutljiv.  

 

Med gradnjo ne bo izkrčen ves gozd na območju lokacij posegov. Predvsem bo ohranjen 

gozd na območju mirnih območij. Pri izvajanju zemeljskih del bo potrebno zaradi dostopa 

strojne mehanizacije, za potrebe poglobitve oz čiščenja mrtvic, na območjih MO4 in MO5 

sicer podreti posamezna drevesa, vendar se ohranja drevesna zarast vsaj na enem 

bregu.  Določen del obrežnega gozda ob Savi se bo ohranil tudi na območju sotočja Krke 

in Save, kjer se zaradi zahtev naravovarstva ohranja del brežin v naravnem stanju. V 

celoti pa bo izkrčen gozd na območju akumulacijskega bazena, kjer je predvidena 

poplavitev ter na območju nasipov. Na tem delu se predvidevajo razširitve nasipov, ki 

bodo omogočale zasaditev obrežne drevesne vegetacije tudi na notranji (vodni) strani 

nasipov. Iz IDP [10] je razvidno, da bodo tesnilne zavese, ki preprečujejo vtok podzemne 

vode, obdajale razširitve na nasipih namenjene obrežni gozdni vegetaciji in na ta način 

preprečevale stik z Savsko vodo. Zaradi tega predlagamo kot omilitveni ukrep naj se 

tesnilne zavese postavijo za razširitvami in se na ta način omogoči razvoj vlagoljubne 

avtohtone drevesne vegetacije, ki zahteva večjo omočenost tal. 

 

Skupno bo zaradi HE Mokrice izkrčenih cca 45 ha gozdnih površin. Po končani gradnji se 

bo na vseh mirnih območjih izvajala zasaditev avtohotnih hidrofilnih drevesnih vrst. Vpliv 

na gozdne površine v času gradnje bo velik (3). 

 VPLIV NA GOZD ZARADI GRADNJE JEZOVNE ZGRADBE 

Pri gradnji jezovne zgradbe bo severno od predvidene jezovne zgradbe izkopan obtočni 

kanal Save. Še bolj severno pa so predvidene začasne deponije za odlaganje izkopanega 

materiala. Po končani gradnji (cca 3 leta) se bo izkopani material vrnil v strugo, deloma 

pa vgradil v nasipe. V IDP [10] so  deponije izkopanega materiala predvidene med 

drugim tudi na gozdni zaplati severo-vzhodno od jezovne zgradbe. Na ta način bi bilo 

potrebno izkrčiti dodatno cca 2 ha gozda. Sicer bi bilo krčenje začasno in bi po končani 

gradnji gozd zasadili nazaj, bi bil vpliv dolgotrajen (20 – 30 let). V celoti bo zaradi 

gradnje jezovne zgradbe izkrčenih 8 ha gozda. Kot omilitveni ukrep predlagamo umik 

začasne zasedbe prostora (deponij) izven območij gozda. Po možnosti naj se deponije 

odložijo na območja trajne zasedbe ali na desni breg na območja kjer je predvideno 

nadvišanje območja. Predlagamo, da se umeščajo deponije izkopanega materiala na 

kmetijska zemljišča, kjer je po končani gradnji možno hitreje in ceneje vzpostaviti 

prvotno stanje kot v primeru gozda. 
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Slika 28: PRIKAZ ZAČASASNE ZASEDBE GOZDA   

 

 VPLIV NA GOZD MED OBRATOVANJEM 

Med obratovanjem pomembnejših neposrednih, posrednih in daljinskih vplivov ne bo. 

Poseg ne bo povečal razdrobljenosti gozdnih sestojev in ne bo otežil dostopnosti do 

gozdnih površin. Po zaključeni gradnji se bodo pogozdile začasno zasedene površine. 

Dodatno se bo zasadilo mirno območje MO4, kjer bo na novo speljan dovod vode iz Save 

v mrtvice. Vpliva dviga podzemne vode na gozdne površine ne bo, ker bo dvig nivoja 

podzemne vode zanemarljivo majhen.  Obstoječi gozd na levem bregu Save bo sicer 

redkeje poplavljen, vendar to ne bo vplivalo na sestavo gozda, ker bo nivo podzemne 

vode ostal na približno istem nivoju. 

 

Največ gozda (18,56 ha) bo izkrčenega zaradi 110 kV daljnovoda, ki poteka skozi nižinski 

gozd Dobrava severno od naselij Obrež, Sela in Bukošek. Poleg Krakovskega gozda je to 

zadnji večji ohranjeni sestoj nižinskega gozda hrasta doba in belega gabra (Erythronio-

Carpinion) ob reki Savi in meri okoli 1100 ha [21]. Skupno bo torej daljnovod posegel na 

1,7 % gozdnega območja Dobrave. Na tem območju je tudi razglašena: 

 Natura 2000 (koda: SI3000268, območje: Dobrava – Jovsi, skupina: POO, 

površina 2865,8 ha); 

 Natura 2000 (koda: SI5000032, območje: Dobrava – Jovsi, skupina SPA, površina 

2849,16 ha); 

 Ekološko pomembno območje (id: 63500, območje: Jovsi, površina 3264.35 ha); 

 Naravna vrednota - območja: (ime: Dobrava, oznaka: Kompleks poplavnih 

hrastovih gozdov severno od Brežic,  zvrst: ekos., pomen: državni). 

 

V celoti bo zaradi HE Mokrice trajno zasedeno okoli 39 ha gozda. Natančne številke trajne 

zasedbe ni možno podati ker se bo na območju akumulacije, znotraj nasipov na območji 

MO2 in MO3 vzpostavila sukcesija in bo z leti zastopanost gozda na HE Mokrice večja. 
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Torej lahko govorimo da bo trajna zasedba gozda okoli 30 - 35 ha. V občini Brežice se 

nahaja 10.035 ha gozda, kar pomeni da bo skupna krčitev gozda zaradi HE Mokrice 

zmanjšala gozdnatost v občini Brežice za 0,39 %. Ocenjujemo da bo vpliv na gozdne 

površine v času obratovanja velik (3). 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Kumulativen vpliv se ugotavlja za skupne površine izkrčenih gozdov vseh posegov v 

okviru izgradnje DPN HE Mokrice: 

 Vzhodna obvoznica Brežice: 1,9 ha gozda; 

 Ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti Čateškega polja: cca 3 ha gozda. 

 

Zaradi gradnje oz. izvedbe del v okviru HE Brežice kot celote bo izkrčenih dodatno še 27 

ha gozdnih površin. Od tega bo začasno zasedenih okrog 5 ha gozda, ki se jih bo po 

končani gradnji rekultiviralo. Kumulativni vpliv na gozd ocenjujemo kot nebistven (B ali 

4). 

 

Tabela 68: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – GOZDNE POVRŠINE 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (C ali 3) –Vpliv je nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (začasna in trajna zasedba – 45 ha 

gozdnih površin). 

 

Med obratovanjem: (C ali 3) –Vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov (trajna zasedba –cca 35  ha 

gozdnih površin). 

Značaj in vrsta vpliv Vplivi so neposredni (zasedba zemljišč), posredni (dvig 

podzemne vode, zmanjšana pogostost poplav), daljinski, 

začasni ter trajni. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Verjetnost vpliva je velika. Do krčenja gozdnih površin bo 

prišlo zagotovo. 

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv bo na območju stalne zasedbe prostora 

(akumulacija, jezovna zgradba, deponije sedimentov ipd.) 

trajen in ne-reverzibilen, oz. bi ponovna vzpostavitev 

gozdnih površin na območju akumulacije zahtevala 

določene ukrepe. 

 

Na ostalih površinah je vpliv reverzibilen z naravno 

sukcesijo oz. po potrebi z načrtno zasaditvijo (cca 30 let). 

 

Čas trajanja začasne zasedbe zemljišč (HE Mokrice) je 

okoli 4 let (4 leta gradnja). 

 

Začasna zasedba pri ureditvi mirnih območij je eno 

sezono. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

Na območju zajezitve bo sprememba okolja intenzivna 

(uničenje gozdnih površin).  
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okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Obseg vpliva Vpliv obsega skupno okrog 45 ha gozdnih zemljišč, 

upoštevajoč začasno zasedbo.  

 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Vpliv na gozdne površine bo povzročil medsebojno 

učinkovanje z drugimi vplivi. Predvsem je to vpliv na 

naravo (nižinski gozd), delno tudi krajino in klimatske 

razmere. Manj pomemben oz zanemarljiv bo vpliv na 

ekonomsko – socialno stanje prebivalstva.  

 

1.3.4 KAKOVOST TAL 

Tabela 69: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA KAKOVOST TAL 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 5+ Zaradi gradnje ali obratovanja HE Mokrice in povezanimi 

posegi se bo obstoječa obremenjenost tal s nevarnimi 

snovmi zmanjšala, erozijska žarišča se bodo sanirala, 

kakovost ter struktura tal se bo izboljšala; 

Ni vpliva  A ali 5  Zaradi gradnje in/ali obratovanja HE Mokrice in 

povezanimi posegi, se ne bo dodatno onesnaževalo tal z 

nevarnimi snovmi; ne bo vpliva na geofizikalne pojave 

tal (sprememba v strukturi, erozija); 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Zaradi gradnje in/ali obratovanja HE Mokrice in 

povezanimi posegi, bo prišlo do občasnega in lokalnega 

onesnaženja tal z nevarnimi snovmi, vendar bodo le ti 

pod mejnimi vrednostmi za posamezno onesnaževalo; 

na zanemarljivo majhnih površinah (<10 m2 – ne 

upošteva se trajna zasedba tal) se bo pojavila erozija 

oz. se bo spremenila struktura kmetijskih tal (stiskanje 

tal, povečanje proda in ostalih sestavin, ki zmanjšujejo 

kmetijsko pridelavo, ipd.), vpliv je tako majhen, da je 

možna samosanacija ter ukrepi niso potrebni; 

Vpliv je nebistven 

(zmeren) 

B ali 4  

 

Zaradi gradnje ali obratovanja HE Mokrice in povezanimi 

posegi bo onesnaženje tal povzročilo  preseganje 

imisijskih opozorilnih vrednosti za posamezno 

onesnaževalo; na zmerno velikih površinah (> 1000 m2 

– ne upošteva se trajna zasedba tal) se bo pojavila 

erozija oz. se bo spremenila struktura kmetijskih tal 

(stiskanje tal, povečanje proda in ostalih sestavin, ki 

zmanjšujejo kmetijsko pridelavo, ipd.), ukrepi so del 

splošne dobre prakse in nezahtevni; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3 Onesnaženost tal zaradi gradnje ali obratovanja HE 

Mokrice in povezanimi posegi, bo povzročilo preseganje 

imisijskih opozorilnih vrednosti in posamičnih imisijskih 
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kritičnih vrednosti za posamezno onesnaževalo; na 

velikih površinah (> 1 ha – ne upošteva se trajna 

zasedba tal) se bo pojavila erozija oz. se bo spremenila 

struktura kmetijskih tal (stiskanje tal, povečanje proda 

in ostalih sestavin, ki zmanjšujejo kmetijsko pridelavo, 

ipd.), potrebni zahtevnejši ukrepi; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 Dodatno onesnaženje v času gradnje in/ali obratovanja 

HE Mokrice in s povezanimi posegi, bo povzročilo 

preseganje mejnih vrednosti za posamezno 

onesnaževalo, prišlo bo do večjih sprememb 

geofizikalnih lastnosti tal za katere ni možna sanacija; 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Dodatno onesnaženje v času gradnje in/ali obratovanja 

HE Mokrice in s povezanimi posegi, bo povzročilo 

preseganje imisijskih kritičnih vrednosti za posamezno 

onesnaževalo, velikost območja ter intenziteta erozije 

bo tako intenzivna, da bo povzročena gospodarska 

škoda na kmetijskih zemljišči in objektih, bistveno se bo 

spremenila struktura tal. 

 

Tabela 70: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA KAKOVOST TAL 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Gradnja bo povzročila trajno ter začasno zasedbo tal. Na 

območju začasne rabe bo prišlo do stiskanja tal ter lahko 

tudi do sprememb strukture tal (npr vnos peska ipd). 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja 

olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Rodovitna prst bo odstranjena ter začasno deponirana, po 

končani gradnji pa namenjena rekultivaciji začasno 

zasedenih površin. Vpliv je nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem ne bo vpliva jezovne zgradbe na 

kakovost tal (A ali 5). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Gradnja akumulacijskega bazena  bo povzročila začasno in 

trajno zasedbo tal. Na območju začasne rabe bo prišlo do 

stiskanja tal ter lahko tudi do sprememb strukture tal.  

Površine gradbišč ter začasnih deponij, ki bodo podvržene 

stiskanju, bo potrebno po končani gradnji sanirati. 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja 

olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Na celotni površini akumulacijskega jezera bo odstranjena 

rodovitna prst in uporabljena drugje v namene izboljšave 

tal. Vpliv na tla je zaradi obsežnosti površin nebistven 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). 

 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 
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Med obratovanjem lahko dvig podzemne vode vpliva na 

geofizikalne razmere v tleh (proces oglevanja tal). Da se 

prepreči erozija pod prelivnim objektom so potrebni 

določeni ukrepi, ki so že vključeni v idejnem projektu. Vpliv 

je nebistven (B ali 4). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Na območju začasne rabe (gradnja nasipov in drenažnih 

kanalov) bo prišlo do stiskanja tal ter lahko tudi do 

sprememb strukture tal (npr vnos peska ipd).  Potencialni 

vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv 

iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Vplivi na tla 

bodo nebistveni (B ali 4). 

 

V času obratovanja (cca 15 let po začetku obratovanja HE) 

je predvideno premeščanje mulja iz rečnega dna na 

območje rezerviranih prostorov za sedimente. Vpliv na tla 

bo nebistven (B ali 4). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Izvedba poglobitev bo imela v času gradnje lokalen vpliv na 

tla. Predviden je izkop proda in kamenja iz dna Save. 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja 

olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Vplivi na tla bodo nebistveni (B ali 4). Med obratovanjem 

vplivov na kakovost tal ne bo. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Ravnanje z rodovitnim delom tal je ukrep za zmanjševanje 

vpliva (ohranjanje vira rodovitne zemljine) na tla zaradi 

posegov pod točko A in B. Kot tak bo vpliv na kakovost tal 

med gradnjo in obratovanjem pozitiven (A+ ali 5+). 

   

C.1. 110 kV daljnovod V času gradnje je predviden izkop za 38 stebrov. Do teh 

stebrov bo potrebno tudi urediti začasne dovozne poti, pri 

čemer lahko pride do stiskanja kmetijskih zemljišč. 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja 

olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Vplivi na tla bodo nebistveni (B ali 4). Med obratovanjem 

vplivov na kakovost tal ne bo (A ali 5). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Kot pri posegu A1. 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Kot pri posegu A1. 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Izvedba poglobitev bo imela v času gradnje lokalen vpliv na 

tla. Predviden je nasutje proda in kamenja (ureditev pragov 

in drč) na dno Krke. Potencialni vir onesnaženja tal 

predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene 
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mehanizacije in transportnih vozil. Vplivi na tla bodo 

nebistveni (B ali 4). Med obratovanjem vplivov na kakovost 

tal ne bo (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Rušitve in sanacije objektov bodo imele zanemarljiv vpliv 

(B+ ali 4+). Vpliv na tla bo lokalen (do 10 m) v sami okolici 

objektov zaradi dostopa strojne mehanizacije (stiskanje tal) 

ter odstranitve salonitnih kritin (usedanje azbestnih vlaken 

na okoliška tla). Po končani gradnji vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Na območju izvajanja zemeljskih del bo prišlo do stiskanja 

tal ter lahko tudi do sprememb strukture tal (npr vnos 

proda). Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost 

izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

V času obratovanja bodo suhi travniki NH1 služili tudi kot 

zaščita pred erozijo, ki bi se lahko ustvarila pod prelivnimi 

polji. Ker bodo suhi travniki površina stalno pokrita z 

vegetacijo, bodo preprečili erozijo tal, ki bi sicer nastala, v 

primeru da bi bile na tem območju gole izpostavljene 

površine (njive). Vpliv bo pozitiven (A+ ali 5+).   

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Na območju izvajanja zemeljskih del bo prišlo do stiskanja 

tal ter lahko tudi do sprememb strukture tal (npr vnos 

proda). Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost 

izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem ne bo vpliva na kakovost tal (A ali 5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Izvedba poglobitev bo imela v času gradnje lokalen vpliv na 

tla. Predvidena so manjša zemeljska dela v strugah 

pritokov. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja 

možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in 

transportnih vozil. Vplivi na tla bodo nebistveni (B ali 4). 

Med obratovanjem vplivov na kakovost tal ne bo (A ali 5). 

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

Na območju izvajanja zemeljskih del bo prišlo do stiskanja. 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja 

olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem ne bo vpliva na kakovost tal (A ali 5). 

 

 SPLOŠNI VPLIVI V ČASU GRADNJE 

Mehanske obremenitve 

 

Med gradnjo bo prihajalo do vplivov na tla na celotnem območju vseh gradbišč (izjema so 

gradbišča na obstoječih že pozidanih tleh). Prihajalo bo do odstranitve zgornje plasti tal, 
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kopanja, nasipanja in stiskanja tal, prašenja in morebitnega onesnaževanja tal in zraka. 

Na začasno zasedenih zemljiščih bo ta vpliv relativno srednjeročen, ker bodo tla po koncu 

gradnje predvidoma vrnjena v prvotno stanje oz. rekultivirana. Vpliv na tla na samem 

mestu posega pa bodo neposredni in trajni.  

 

Med gradnjo je verjetnost erozijskih procesov (plazenje tal, usadi, posedanje) majhna 

zaradi ravninskega reliefa. Možnost spiranja zemljine bi se pojavila v primeru poplav. 

Predvsem bi bil vpliv morebitnih poplav v času gradnje intenziven na začasne deponije 

rodovitne prsti ob gradbišču jezovne zgradbe. Možni so tudi usadi začasno utrjenih brežin 

Save ob visokih vodah.  

 

Onesnaženje tal 

 

Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene 

mehanizacije in transportnih vozil. Če bi v času odkopa ali v času gradnje prišlo do 

razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na ne-vodotesno utrjena tla, je kontaminirano 

zemljino potrebno takoj odstraniti. Odstranjeno zemljino je potrebno predati pooblaščeni 

organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Med samim obratovanjem tudi obstaja 

možnost izlitja olj ali maziv iz same jezovne zgradbe vendar v zanemarljivem obsegu za 

kontaminacijo tal.  

 

Med gradnjo je potrebno sanirati vsa prisotna divja odlagališča in drugače onesnažena tla 

na območju gradnje. Predvsem je potrebno posebno pozornost posvetiti remediaciji 

morebitnih nelegalnih deponij na območju kjer bo predvidena akumulacija (glej tudi 

poglavje 1.1.3 Nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi). 

 

Do onesnaženosti tal bi lahko tudi prišlo v primeru, da bi se obrežni nasipi, krajinske 

ureditve ter nadvišanja in izboljšava kmetijskih zemljišč izvajali z onesnaženim 

materialom iz rečne struge in bodočega akumulacijskega bazena. Zato je potrebno 

posebno pozornost nameniti rokovanju z izkopanim in odstranjenim materialom, da se ob 

morebitni okvari gradbenih strojev (npr. izlitje olja...) onesnažena zemljina pravilno 

odstrani. Poleg tega je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih 

snovi in gnojil v tla [104], ki določa mejne vrednosti za vnos nevarnih snovi in gnojil v 

tla.  

 

Do lokalnega onesnaženja tal lahko pride tudi pri uporabi cementa. Ustrezna uporaba 

cementa ima lokalen in kratkotrajen vpliv na kakovost tal. Uporaba cementa je 

predvidena pri posegih jezovna zgradba (poseg A.1.), visokovodni energetski nasipi 

(poseg B.1.), prelivni objekt (B.3.) ter ureditev izlivnih delov pritokov (D.6.).  

 

Pri gradnji jezovne zgradbe in prelivnega objekta je predvideno, da se bodo odpadne 

vode iz gradbišča pred iztokom v okolje zbirale v usedalniku. Morebitni ostanki cementa v 

tleh kot inerten element ne bodo imeli vpliva na kakovost tal. Po končani gradnji se bodo 

tla na gradbišču humuzirala in rekultivirala (po potrebi se zbita tla preorjejo in 

prebranajo). 
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Pri visokovodnih energetskih nasipih je predvideno tesnjenje akumulacijskega bazena oz 

tesnilna zavesa. Med gradnjo tesnitev akumulacijskega bazena bo prišlo do različnih 

vplivov na tla glede na izbrano tehnologijo. V tej fazi še ni znano katera tehnologija 

tesnitve bo izbrana, kar bo izbrano v času razpisa. V primeru uporabe zagatnic, le to 

zaradi svoje inertnosti, ne bo imela vpliva na onesnaženost tal. V primerih, da ne bo 

prišlo do uporabe zagatnic, bo potrebno uporabiti druge tehnologije (npr jet – grouting). 

V primeru izbire tehnologije, ki uporablja cement ali bentonit ali elektrofiltrskega pepela 

se bo pojavilo lokalno onesnaženje tal, ki se bo širilo s podzemno vodo. Onesnaževanje 

podzemnih vod s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov na osnovi cementa, 

bentonita ter drugih materialov, zaradi alkalnih spojin spremeni kislost podzemne vode. 

Ker je vgradnji material zasnovan tako da se strdi, bo vpliv kratkotrajen, ter zaradi 

filtracijske sposobnosti tal za suspendirane delce tudi lokalen. Vgradni materiali po 

strditvi postanejo inertni ter nimajo toksičnih lastnosti. 

 

Obremenitev tal z zemeljskim izkopom obravnavamo v poglavju 1.1.3 Nastajanje 

odpadkov in ravnanje z njimi.  

 

 

  EROZIJA TAL NA RETENZIJSKEM OBMOČJU V ČASU OBRATOVANJA 

Tok vode ob prelivanju visokovodnih valov v inundacijo lahko povzroči erozijo (predvsem 

odnašanje nezaščitene rodovitne prsti).  

 

Tehnično lahko pokrovnost tal na obravnavanem območju razdelimo v naslednje 

kategorije: 

 Razgaljena zemljina – meljast pesek do melj; 

 Travniki; 

 Grmičevje; 

 Gozd. 

 

Na osnovi podatkov o hitrosti toka in strižnih silah vodnega toka ter podatkov o erozijski 

odpornosti površine se ugotovi stopnjo in obseg erozijske ogroženosti, potem pa se 

predvidi ukrepe za zaščito ogroženih območij.  

 

V strokovni literaturi je najdeno bistveno več podatkov o največjih dovoljenih hitrostih 

kot o strižnih silah, ki jih posamezne vrste površin prenesejo brez poškodb. Zato je 

skupaj z izdelovalcem hibridnega hidravličnega modela odločeno, da se ocena erozijske 

nevarnosti izdela na podlagi hitrosti vode. V spodnji tabeli so navedene izbrane vrste 

zemljin, ki so urejene po odpornosti na erozijsko obremenitev vode, ki je izražena glede 

na največjo dovoljeno hitrost vode. Posamezne vrednosti v tabeli so podobne vrednostim 

večine drugih avtorjev, ta tabela je izbrana zaradi največjega števila različnih površin. 
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Tabela 71: PRIKAZ NAJVEČJIH DOVOLJENIH HITROSTI VODE (PRI KONICI HIDROGRAMA) NA 
OBRAVNAVANIH PREREZIH PRI RAZLIČNIH VISOKOVODNIH VALOVIH [8] 
 

Vrsta zemljine  m/s 

Nekohezivne zemljine, fini pesek (globina toka 0.45 m)  0,29 

Kohezivne zemljine, zelo rahla, malo zaglinjena zemljina  0,34 

Nekohezivne zemljine, srednje fin pesek (globina toka 0.45 m)  0,36 

Obdelane površine na lahko erodibilni zemljini  0,40 

Nekohezivne zemljine, grobi pesek (globina toka 0.45 m)  0,45 

Peščene zemljine  0,45 

Fini koloidni pesek  0,45 

Kohezivne zemljine, zelo rahla, zelo zaglinjena zemljina  0,46 

Močno erodibilne zemljine  0,50 

Nekoloidna, peščena ilovica  0,50 

Nekohezivne zemljine, zelo grobi pesek (globina toka 0.45 m)  0,54 

Srednje erodibilne zemljine  0,60 

Obdelane površine na erozijsko odpornih zemljinah  0,60 

Aluvialni melj ali meljna ilovica, ne-koloidna  0,60 

Kohezivne zemljine, rahla, malo zaglinjena zemljina  0,60 

Nekohezivne zemljine, zelo fin prod (globina toka 0.45 m)  0,66 

Nizko erodibilne zemljine  0,70 

Fini prod in trdna ilovica  0,70 

Kohezivne zemljine, rahla, zelo zaglinjena zemljina  0,70 

Poraščene peščene zemljine; gola zemljina  0,75 

Nekohezivne zemljine, fini prod (globina toka 0.45 m)  0,78 

Kohezivne zemljine, aluvialne ilovice (globina toka 0.45 m)  0,78 

Kohezivne zemljine, peščene ilovice (globina toka 0.45 m)  0,93 

Nekohezivne zemljine, srednje debel prod (globina toka 0.45 m)  0,99 

Kohezivne zemljine, močno peščene ilovice (globina toka 0.45 m)  0,99 

Trdna ilovica, ne koloidna  1,10 

Aluvialen koloidni melj  1,10 

Zelo koloidna, trdna glina  1,10 

Razgaljeni in zatravljeni kanali, normalna trava, lahko erodibilna 

zem.  

1,10 

Grob, ne-koloidni prod  1,20 

Koloidni, trdni melj  1,20 

Nekohezivne zemljine, grob prod (globina toka 0.45 m)  1,23 

S travo poraščene peščene zemljine  1,35 

Razgaljeni in zatravljeni kanali, normalna trava, erozijsko odporne 

zem.  

1,40 

Z gosto travo poraščene peščene zemljine  1,9 

 

Glede na vrednosti v preglednici je ocenjeno, da so max. dovoljene hitrosti za zemljine in 

vrste pokrovnosti tal, ki so prisotne na območju naslednje: 

 Razgaljena zemljina – meljast pesek do melj; 0,4 m/s; 

 Travniki; 1,4 m/s; 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  296 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 Grmičevje; 2,0 m/s; 

 Gozd; > 2 m/s. 

 

Tako so za analizo erozijske ogroženosti zemljišč definirani sledeči razredi ogroženosti: 

1. razred: hitrosti do 0,4 m/s, ni poškodb na zoranih njivah; 

2. razred: hitrosti nad 0,4 m/s do 1,4 m/s, ni poškodb na travnikih, na zoranih 

njivah so možne erozijske poškodbe; 

3. razred: hitrosti nad 1,4 m/s do 2,0 m/s, ni poškodb na površinah z grmičevjem, 

na zoranih njivah in travnikih pa so poškodbe možne; 

4. razred: hitrosti nad 2,0 m/s, ni poškodb na pogozdenih površinah, na vseh ostalih 

površinah so možne poškodbe. 

 

V primeru, da hitrosti vode, ki so posledica visokih voda na območju posameznega 

razreda povzročijo hitrosti, ki so večje od maksimalne dovoljene hitrosti, se lahko 

pričakujejo erozijske poškodbe površja. V primeru, da so hitrosti toka vode pod 

maksimalnimi dovoljenimi hitrosti na območju ne bi smelo biti erozijskih poškodb. 

 

Za analizo erozijske ogroženosti zemljišč so bili primerjane hitrosti vode na poplavnem 

območju, ki nastanejo pri poplavnem valu Q100 in maksimalne dovoljene hitrosti za 

pokrovnost tal.  

 

Z izgradnjo HE Mokrice in spremljevalnih protipoplavnih ureditev bodo obsežna območja 

zaščitena pred poplavljanjem in s tem tudi pred erozijo (Čateško polje, območja naselji). 

Vse analize so bile izvedene za pretoke s povratno dobo 100 in več let. Analize niso bile 

izvedene za manjše, pogostejše poplave, pri katerih pa je erozijska ogroženost zaradi 

manjših pretokov in s tem manjših globin toka po inundaciji znatno manjša. 

 

V sedanjem stanju se na pretežno celotnem levem retenzijskem območju, pojavljajo 

hitrosti vodenega toka, ki ne presegajo hitrosti 0,8 m/s. Zaradi nizkih hitrosti vode  Na 

območju so prisotne posamezna manjša območja, kjer pa voda doseže hitrosti do 1,4 

m/s. V nadaljevanju je podana slika hitrosti vode na območju HE Mokrice za sedanje 

stanje.  
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Slika 29: PRIKAZ HITROSTI VODE PRI Q100 ZA SEDANJE STANJE   

 

 

Iz prikaza hitrosti na območju retenzije in upoštevanjem maksimalnih dovoljenih hitrosti 

na območju za posamezno pokrovnost tal lahko ugotovimo, da območje retenzije v 

današnjem stanju ni erozijsko ogroženo. Na večjem delu leve retenzije se razprostirajo 

kmetijske površine, ki spadajo v 1. razred erozijske ogroženosti. V 1. razredu erozijske 

ogroženosti so dovoljene hitrosti vode do 1,1 m/s. Ker ta hitrost ni dosežen, razen v 

redkih obdobjih (recimo takoj po oranju zemljine), se na območju ne pričakuje erozije. 

Zaradi nizkih hitrosti vode se na območjih 2. razreda, 3. razreda in 4. razreda erozijske 

ogroženosti nikakor ne pričakuje poškodb.  

 

Zaradi novih ureditev, ki so posledica izgradnje HE Mokrice se tokovna slika na širšem 

območju spremeni. V novem izračunu gladinskih stanj na območju HE Mokrice, ki je bil 

izveden za dva različna primera dolžin spodnje struge in različno število prelivnih polj (5 

ali 6 polj), so na novo preračunane hitrosti na levi retenziji.  

 

Iz izdelanega poročila izhaja, da so odtočne razmere na območju praktično za vse 

primere enake. V nadaljevanju tega poročila za obdelave uporabljamo primer nov 

 

izračun, ki je upošteval samo poglobite 400 m spodnje struge. V tem primeru so hitrosti 

malenkostno večje dolvodno od pregrade HE Mokrice, kot v primeru s poglobitvijo v 

dolžini 2600 m. Število prelivnih polj nima vpliva na spremembe hitrosti vode na 
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območju. Razlog je v načrtovanem načinu obratovanja HE Mokrice, ki bo praktično ves 

čas delovala z zajezitvijo na kot 141,5 m.n.m., tudi v primeru visokih voda. 

 

V nadaljevanju je podana slika hitrosti vode na območju HE Mokrice za bodoče stanje 

(ureditve po DPN HE Mokrice in 400m poglobitve). 

 

Slika 30: PRIKAZ HITROSTI VODE PRI Q100 ZA BODOČE STANJE   

 

 

Izvedena je bila tudi analiza sprememb hitrosti na retenziji med sedanjim stanjem in 

bodočim stanjem. Ugotovljeno je, da se hitrosti vode zaradi novih ureditev na območju 

spremenijo na spodaj prikazanih lokacijah. 
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Slika 31: PRIKAZ HITROSTI VODE PRI Q100 ZA BODOČE STANJE   

 

 

V bodočem stanju se hitrosti vode na levi retenziji zaradi novih ureditev prostora 

spremenijo. Glede na dobljene rezultate lahko v splošnem trdimo, da se erozijska 

ogroženost prostora zaradi novega stanja prostora ne spremeni. 

Hitrosti se v srednjem delu leve retenzije povečajo do 0,4 m/s, vendar praktično nikjer 

ne presežejo hitrosti 1 m/s. Na tem območju sicer ležijo zemljišča, ki so v 1. Razredu 

erozijske ogroženosti in na katerih je ocenjena maksimalna dovoljena hitrost med 0,4 

m/s do 1,1 m/s (odvisno od zarasti). Povečanje hitrosti na tem območju zato ne bi smelo 

povečati ogroženosti z erozijo.  

 

V bodočem stanju bo največja erozijska ogroženost pod prelivnim objektom na levem 

bregu Save. Pretok v retenzijsko področje bo skoncentriran na območje razbremenilnika. 

Temu ustrezno se lokalno za razbremenilnikom povečajo tudi hitrosti glede na sedanje 

stanje. Pri razlivanju stoletne visoke  vode je obseg s hitrostnim poljem razreda 0,40 do 

1,40 m/s nekoliko večji v primerjavi s sedanjim stanjem vendar ni bistven. Na teh delih 

je v bodoče pričakovati nekoliko povečano izpostavljenost eroziji. Že v idejnem projektu 

je bil na tem območju načrtovan suhi travnik, ki bo s koreninskim sistemom zarasti 

preprečil erozijo območja. Na drugih delih retenzije pa hitrosti vode celo padejo, zato se  

erozijska ogroženost celo zmanjša. 

 

Glede na izvedeno analizo sprememb hitrosti vode na levi retenziji izvedba posebnih 

ukrepov na območju za zaščito pred erozijo ni potrebnih. Praktično na celotni levi 

retenziji hitrosti vode ne presegajo hitrosti 1,1 m/s. Glede na pokrovnost tal in ocenjene 
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maksimalne dovoljene hitrosti vode pred začetkom erozije, zaščita pred erozijo tudi ni 

potrebna. 

 

To potrjujejo tudi razmere na terenu iz septembra 2010. Takrat so bile na območju HE 

Mokrice najobsežnejše poplave v bližnji preteklosti in je reka Sava dosegla cca 3400 

m3/s pretoka (red stoletne poplave). Na območju takrat niso bile ugotovljene nobene 

večje erozijske poškodbe oz to ni bilo nikoli izpostavljeno. 

 

 ONESNAŽENJE TAL Z REČNIMI SEDIMENTI V ČASU OBRATOVANJA 

Vzdolž akumulacije HE Mokrice so s projektom predvidena mesta za premeščanje usedlin 

iz akumulacije (poseg B.4.). Sedimente v akumulaciji se ohranja na svojem mestu, 

dokler ne vplivajo na koristni volumen akumulacije ali na hidravlične razmere. Do 

naravnega premeščanja sedimentov znotraj bazena HE Mokrice bo prišlo ob nastopu 

visokih vod. Takrat se zaradi povečanih hitrosti v strugi povečajo vlečne sile vzdolž dna, 

kar povzroči premikanje sedimenta po akumulaciji dolvodno. 

 

V primeru nezadostnega naravnega premeščanja sedimentov, se predvidi premeščanje 

sedimentov v matico toka, kjer je ob visokih vodah možnost odplavljanja dolvodno 

največja. V tem primeru je nujno potrebno izdelati Poslovnik ali načrt upravljanja s 

sedimenti z vidika varstva sladkovodnih rib. Poslovnik ali načrt upravljanja mora biti 

izdelan v sodelovanju strokovnjaka za ribe in sladkovodno ribištvo ter potrjen s strani 

institucije, pristojne za sladkovodno ribištvo z namenom, da se prepreči morebitni 

negativni vpliv na ribjo populacijo v času izvajanja premeščanja sedimentov v matico 

toka. 

 

V primeru, če bi količina odloženega sedimenta vplivala na poplavno varnost, obratovalno 

učinkovitost (vpliv na hidravliko v bazenu in poplavno varnost) se predvidi aktivno 

premeščanje z metodo bagranja. Sediment se bo premeščal na za to predvidene 

rezervirane prostore ob bazenu. Premeščanje se izvede bodisi s podvodnim izkopom 

in/ali črpanjem oz. s tehnologijo, ki bo najbolj ustrezala stanju sedimentov (zlepljenost). 

Najbolj verjetne tehnologije so izkop s plovnim bagrom s pomočjo hidravlične freze ter 

črpanje in hidravlični transport do mesta vgradnje. Način vgradnje je odvisen od sestave 

sedimentov in vsebnosti nevarnih snovi, kar se ugotavlja v okviru rednega monitoringa 

sedimentov. 

 

Pred odstranjevanjem se preveri vsebnost in koncentracija škodljivih snovi v sedimentih, 

na osnovi česa se določi, ali je rezerviran prostor potrebno tesniti npr. z različnimi 

membranami tako, da odloženi material ne bo negativno vplival na kvaliteto podzemne in 

površinske vode.  

 

Po koncu premeščanja sedimentov je predvidena ureditev površin, pri čemer se za 

rekultivacijo zgornje površine lahko uporabi rodovitna zemljina. 
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Zaradi kumulativnega učinka odloženih količin usedlin obstaja možnost, da bi prišlo do 

povečanega vpliva na življenjsko okolje. Blato lahko vsebuje poleg drugih onesnaževal, 

predvsem težke kovine, kot so na primer: arzen, svinec, kadmij, krom, baker, nikelj, cink 

ter snovi, ki vplivajo na sevalno varnost. V kolikor se premeščajo sedimenti obremenjeni 

z dolgoživimi radionuklidi, so obremenitve okolja lahko večje, kot če take snovi ostanejo 

na svojem mestu v strugi kjer je njihov vpliv nepomemben. Izpusti dolgoživih 

radionuklidov cezij. Cs-137 in 134 in stroncij: Sr-90 so po meritvah sodeč precej pod 

upravnimi in obratovalnimi omejitvami za vodo, zato najverjetneje sedimenti ne 

predstavljajo težave niti na mestu kjer se odlagajo v reki niti v primeru, če bi jih kopičili 

na enem mestu. 

 

Vzorec mulja iz akumulacije HE Boštanj je bil odvzet na različnih točkah in v različnih 

globinah dne 13/11/2008. Analizo vzorcev je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Novo 

mesto 05/01/2009. Rezultati so pokazali da vzorec ne spada med nevarne odpadke po 

Uredbi o odpadkih [109] po drugi strani pa ga ni možno odložiti na deponije za inertne 

odpadke zaradi preseženih vrednosti skupnih fenolnih snovi. Vzorec tudi ni primeren za 

vnašanje v tla [106] za pripravo umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena za 

rekultivacijo tal na nekmetijskih zemljiščih zaradi preseženih vsebnosti težkih kovin 

(svinec, kadmij, krom, baker, nikelj, cink) ter zaradi previsoke vsebnosti lahkohlapnih 

aromatskih ogljikovodikov - BTX. Nekateri vzorci tudi niso primeren za predelavo v 

kompost zaradi preseženih vrednosti kovin (kadmij, krom, nikelj, svinec, cink). 

 

Na podlagi znanih vzorcev iz HE Boštanja ni možno določiti kakšne bodo vrednosti 

onesnažil v rečnih sedimentih HE Mokrice. Ocenimo pa lahko, da je pri ravnanju z rečnimi 

sedimenti potrebna določena previdnost. Predpostavimo sicer lahko, da se bo določen del 

težkih kovin in ostalih škodljivi snovi usedel v akumulacijah gorvodno od HE Mokrice (HE 

Blanca, HE Krško in HE Brežice) ter bo tako na območju HE Mokrice, kjer ni industrijskih 

obratov kot so na območju Zasavja, obremenjenost sedimentov nekoliko manjša kot v 

HE Boštanju. Po drugi strani pa se v HE Mokrice izliva še Krka, ki lahko s seboj nosi še 

dodatna onesnažila. Ravno tako bo predviden odvzem sedimentov potekal okvirno čez 15 

let. V tem času se lahko na porečju zgodijo spremembe (dodatni viri onesnaženja), ki jih 

danes ni možno oceniti. 

 

Edini način določitve varnega postopka premeščanja rečnih sedimentov (poseg B.4.) so 

meritve le teh, ko bodo sedimenti v akumulaciji nastali. Meritve vsebnost in koncentracija 

škodljivih snovi v rečnih sedimentih naj se izvedejo določen čas pred začetkom 

odstranjevanja, da bo možno (v primeru da bo potrebno) pridobiti ustrezno 

okoljevarstveno dovoljenje za premeščanje in da se lahko pred tem izvedejo ukrepi, npr. 

tesnitev rezerviranega prostora z različnimi membranami ali pokrivanje deponije da se 

prepreči dotok padavinske vode v sedimente z namenom, da odloženi material ne bi 

negativno vplival na kvaliteto podzemne in površinske vode. 

 

 

Proces oglejevanja v tleh 

Oglejevanje je pedogenetski proces, ki nastopi v prsteh zaradi občasne ali stalne 

prisotnosti talne vode, ki zmanjša dostop kisika. S tem so ustvarjeni anaerobni pogoji, 

nastopi redukcija Fe in drugih elementov, pri tem procesu dobi prst rdečkasto ali 
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modrikasto barvo. Proces je reverzibilen; ko se prst posuši, potekajo procesi oksidacije. 

Pri tem nastajajo skorje, prevleke in konkrecije Fe in Mn. Oglejevanje povzroči, da 

postane prst lepljiva in težje za obdelovanje. 

 

Med obratovanjem HE se lahko zaradi dviga podzemne vode v tleh pojavi proces 

oglejevanja. Predvsem zaradi pogoja pri projektiranju, da se nivo vode z izvedbo 

drenažnih kanalov obdrži vsaj 1,5 m pod tlemi, ne pričakujemo pomembnejšega vpliva 

procesa oglejevanja tal na kmetijstvo. Potencialni proces oglejevanja se bo namreč 

odvijal na globinah tal, ki niso pomembne za kmetijsko pridelavo. 

  KUMULATIVNI VPLIVI 

Zaradi gradnje vzhodne obvoznice Brežic in HE Brežice bodo prisotni kumulativni vplivi na 

kakovost tal, predvsem zaradi: 

 Aktivnosti in dela v času gradnje objektov, predvsem odkop površinskega 

zaščitnega dela tal; 

 Dodatne zasedbe pretežno kmetijskih tal zaradi izvedbe planov, več kot 400 ha 

površin tal; 

 Dodatne obremenitve z emisijami v zrak, vodi in posledično v tla iz obvoznice; 

 Morebitne nesreče z razlitjem nevarnih tekočin ali razsutjem drugih nevarnih 

snovi. 

 

Ocenjujemo, da bodo vplivi drugih posegov na kakovost tal lokalni in ne bodo 

pomembneje prispevali k kumulativnemu vplivu na kakovost tal na območju HE Mokrice. 

Vpliv bo zanemarljiv (1). 

 

 

Tabela 72: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – KAKOVOST TAL 

Ocena vpliva  (C ali 3) – vpliv je velik med gradnjo 

(B ali 4) – vpliv je nebistven med obratovanjem 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na kakovost tal so tako neposredni kot tudi 

posredni, daljinski (vnašanje zemeljskega izkopa v druga 

tla),  začasni (območje začasne rabe zaradi gradbišča) in 

trajni (območje akumulacije in nasipov). 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Verjetnost vpliva na kakovost tal v času gradnje je 

odvisna od  brezhibnosti mehanizacije, po drugi strani pa 

verjetnost nastanka delovnih nesreč, ki bi botrovale 

onesnaženju tal ni možno predvideti. Obstaja možnost 

poplavitve gradbišča ter odplavitve večjih količin 

deponiranega zemeljskega izkopa (gradbišče je 

dimenzionirano na 20 letne poplavne vode).  

 

Ni možno pa v naprej določiti ali bo vpliv odlaganja rečnih 

sedimentov med obratovanjem res velik (prekomerno 

onesnaženi rečni sedimenti) in bo potrebno izvajati 

omilitvene ukrepe, ali pa bodo sedimenti tako 
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neonesnaženi, da jih bo možno odlagati brez omilitvenih 

ukrepov.  

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv bo na območju stalne zasedbe prostora 

(akumulacija, jezovna zgradba) trajen in nepovraten, oz. 

bi ponovna vzpostavitev kmetijskih površin na območju 

akumulacije zahtevala določene ukrepe. 

 

Strojno premeščanje rečnih sedimentov se izvaja 

predvideno na 10 do 15 let. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Sprememba bo tako v reliefu kot tudi v kakovosti in 

sestavi tal. Lokalno bo stopnja spremembe okolja (tal) 

zelo velika.  

Obseg vpliva Vpliv bo obsegal območje akumulacije, območja začasne 

rabe med gradnjo, območje deponij sedimenov, območja 

kjer se bo nasipavala rodovitna prst v namen izboljšave 

kmetijskih zemljišč. Manjši posreden daljinski vpliv na 

kakovost tal bo zaznati tudi na območju sprememb nivoja 

podzemne vode; to območje je opredeljeno v poglavju 

vpliv na podzemne vode. 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Onesnažena tla lahko vplivajo na kvaliteto podzemne vode 

in posledično zdravje prebivalcev, erozijska žarišča lahko 

na območju retenzije HE Mokrice vplivajo na kvaliteto 

površinskih voda - kalnost Save. 
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1.4 VPLIV NA KAKOVOST IN KOLIČINE POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA 

1.4.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki 

določajo standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje 

zmanjševanja vplivov in s tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s 

tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje, ter posebne pravne režime na 

obravnavanem območju. Prav tako so za ovrednotenje sprememb bile izdelane modelne 

preiskave (model podtalnice in hibridno hidravlični model). 

 

V nadaljevanju obravnavamo vse potencialne vplive, ki se bodo pojavili ob gradnji ter ob 

obratovanju obravnavanega posega HE Mokrice. 

 

1.4.2 PODZEMNE VODE 

Kriteriji za ocenjevanje vpliva gradnje in obratovanja vodnogospodarskih ureditev na 

stanje podzemnih voda so določeni na podlagi ocenjenih vplivov na hidrološke značilnosti 

in stanje podzemnih voda na širšem območju ureditve. Za ocenjevanje vpliva je 

uporabljena sedem-stopenjska lestvica z ocenami v razponu kvantitativnih vrednosti od 

5+ oz. A+ do 1 oz E (spodnja tabela). 

 

Tabela 73: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA PODZEMNE VODE 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na izboljšanje kakovosti in/ali količin podzemne 

vode; 

Ni vpliva  A ali 5  Obravnavan poseg ne vključuje virov obremenjevanja 

podzemne vode, vpliv ostaja na ravni obstoječega 

stanja. Zaradi izvedbe posega ne bo prišlo do sprememb 

hidroloških in kakovostnih značilnosti podzemnih voda.  

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Obravnavan poseg vključuje vire obremenjevanja 

podzemnih voda, vendar dodatno onesnaženje ne bo 

presegalo spodnje meje določanja za posamezne 

parametre po določbah Uredbe o stanju podzemnih voda 

(Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). Zaradi izvedbe 

posega ne bo prišlo do sprememb v količinskem 

in /ali kakovostnem stanju podzemnih voda. 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Dodatno onesnaženje podzemne vode bo lahko 

povzročilo preseganje spodnje meje določanja za 

posamezne parametre, vendar ne bo prišlo do 

preseganja standardov kakovosti za posamezne 

parametre, ki so opredeljeni z Uredbo o stanju 

podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). 

Zaradi izvedbe posega ne bo prišlo do bistvenih 
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sprememb v količinskem in/ali kakovostnem stanju 

podzemnih vod. 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3 Dodatno onesnaženje podzemne vode bo povzročilo 

preseganje standardov kakovosti za posamezne 

parametre, ki so opredeljeni z Uredbo o stanju 

podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). 

Spremembe v količinskem in/ali kakovostnem stanju 

podzemne vode so nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov. Kljub dodatnemu onesnaženju je kemijsko 

stanje podzemne vode še zmeraj »dobro«. 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Dodatno onesnaženje podzemne vode bo povzročilo 

preseganje standardov kakovosti za posamezne 

parametre ki so opredeljeni z Uredbo o stanju 

podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). 

Ob izvedbi posega lahko pričakujemo bistven  vpliv na 

količinsko in/ali kakovostno stanje podzemnih 

voda. Zaradi dodatnega onesnaževanja je kemijsko 

stanje podzemne vode »slabo«. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Dodatno onesnaženje podzemne vode bo povzročilo 

preseganje standardov kakovosti za posamezne 

parametre ki so opredeljeni z Uredbo o stanju 

podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). 

Ob izvedbi posega lahko pričakujemo uničujoč vpliv na 

količinsko in/ali kakovostno stanje podzemnih 

voda. Zaradi dodatnega onesnaževanja je kemijsko 

stanje podzemne vode »slabo«. Onesnaženi so 

pomembni viri pitne vode oz. se količinsko stanje tako 

zmanjša da je ogrožen pomemben vir pitne vode. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

V spodnjih razpredelnicah so prikazani standardi kakovosti podzemne vode in vrednosti 

pragov za posamezne parametre podzemne vode opredeljeni z Uredbo o stanju 

podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12, 66/16). 

 

Parameter Enota Standardi kakovosti 

Nitrati 
mg 

NO3/L 50 

Posamezen pesticid in njegovi relevantni1 razgradni produkti μg/L 0,12 

Vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih relevantnih 
razgradnih produktov3 μg/L 0,5 

 

 

1 Relevantni razgradni produkti so relevantni razgradni produkti pesticidov v skladu s 

predpisi, ki urejajo registracijo in dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet. 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  306 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

2 Vrednost parametra velja za vsak posamezen pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in 

heptaklor epoksid je standard kakovosti 0,030 μg/l. 

3 Vsota pesticidov pomeni seštevek vseh posameznih pesticidov, ugotovljenih in 

izmerjenih v postopku spremljanja stanja, vključno z njihovimi relevantnimi metaboliti 

ter razgradnimi in reakcijskimi produkti. 

 

Parameter Enota Standardi kakovosti 

Diklorometan μg/l 2 

Tetraklorometan  μg/l 2 

1,2-Dikloroetan μg/l 3 

1,1-Dikloroeten μg/l 2 

Trikloroeten μg/l 2 

Tetrakloroeten μg/l 2 

Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov 4 μg/l 10 
 

4 Triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, 

difluoroklorometan, diklorometan, tetraklorometan, triklorofluorometan, 1,1-dikloroeten, 

1,2-dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten, 1,1- dikloroetan, 1,2-dikloroetan, 1,1,1-

trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2- tetrakloroetan. 

 

Tabela 74: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH ZA PODZEMNE VODE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

V času gradnje obstaja potencialen vpliv na onesnaženje 

podzemne vode zaradi izvedbe gradbenih del, odstranitve 

zemljine, onesnaženja z naftnimi derivati in drugimi 

onesnaževali iz gradbene mehanizacije in tovornih vozil, 

nesreč z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi ipd. Vpliv 

ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (C ali 3). 

 

Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz dobre prakse in 

zakonodaje so večinoma že vključeni v projektno 

dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice in s tem omilijo 

večji del vplivov. V primeru neizvedbe omilitvenih ukrepov 

bi bil vpliv bistven (D ali 2). 

 

Med obratovanjem: 

V času obratovanja bo prišlo do sprememb vodnega režima 

podzemne vode (nivoji, gibanje gladine itd.). Izgradnja HE 

ne bo povzročala neposrednega onesnaženja podzemne 

vode, lahko pa povzroči, da se zaradi dviga podzemne vode 

izrazi onesnaženje, ki je prisotno v tleh oz. se zmanjša 

debelina krovne plasti vodonosnika. Izdatnost vodnih virov 

se povečuje (A+ ali B+). Vpliv ocenjujemo kot nebistven (B 
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ali 4). 

 

Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz dobre prakse in 

zakonodaje so večinoma že vključeni v projektno 

dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice in s tem omilijo 

večji del vplivov. V primeru neizvedbe omilitvenih ukrepov 

bi bil vpliv bistven (D ali 2). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo (A ali 

5). 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Poseg leži na meji vodovarstvenega območju 3. stopnje v 

velikosti 630 m2. 

 

Med gradnjo in med obratovanjem, kot pri posegu A.1. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: 

Premeščanje rečnih sedimentov ima lahko vpliv na 

kakovost podzemne vode. V času premeščanja rečnih 

sedimentov je potrebno upoštevati ukrepe, ki bodo sledili iz 

analize onesnaženosti rečnih sedimentov. V primeru 

onesnaženosti sedimenta (kar se ne pričakuje) se izvede 

tesnitev rezerviranih prostorov za sedimente.  

 

Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz dobre prakse in 

zakonodaje so že vključeni v projektno dokumentacijo in 

Uredbo o DPN HE Mokrice.  

 

Vpliv bo nebistven (B ali 4). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo (A ali 

5) Po posegu omilitvenih ukrepov ni predvidenih. 

 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Med gradnjo obstaja potencialen vpliv na onesnaženje 

podzemnih voda zaradi onesnaženja z naftnimi derivati in 

drugimi onesnaževali iz gradbene mehanizacije in tovornih 

vozil. Vpliv ocenjujemo kot zanemarljiv (1). 

Vpliv je nebistven (B ali 4Splošni omilitveni ukrepi, ki 

izhajajo iz dobre prakse in zakonodaje so že vključeni v 

projektno dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice. 
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Med obratovanjem:  

V času obratovanja se bodo viški rodovitne zemljine 

razvažali na okoliška kmetijska zemljišča, glede na potrebo. 

Pri tem obstaja potencialen vpliv na onesnaženje 

podzemnih voda zaradi onesnaženja z naftnimi derivati in 

drugimi onesnaževali iz gradbene mehanizacije in tovornih 

vozil. Vpliv z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ni nič večji 

kot pri obratovanju kmetijske mehanizacije in je ocenjeno 

kot nebistven (B ali 4). Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo 

iz dobre prakse in zakonodaje so že vključeni v projektno 

dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice. 

 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg C.2. leži na meji vodovarstvenega območju 3. 

stopnje v velikosti 520 m2. 

 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo (A ali 

5). Po posegu omilitvenih ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Poseg leži na meji vodovarstvenega območju 3. stopnje v 

velikosti 80 m2. 

 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Poseg bi potencialno lahko vplival na onesnaženje 

podzemne vode zaradi emisij iz tovornih vozil, ki se skozi 

tla spirajo v podtalje, razsutja tovora v primeru nesreč ipd. 

Ob upoštevanju splošnih varnostnih, omilitvenih in 

intervencijskih ukrepov ocenjujemo, ter glede na to da bo 

promet majhen (nekaj vozil na dan) ocenjujemo, da bo 

vpliv zanemarljivo majhen (B+ ali 4+) Splošni omilitveni 

ukrepi, ki izhajajo iz dobre prakse in zakonodaje so že 

vključeni v projektno dokumentacijo in Uredbo o DPN HE 

Mokrice. 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo bo (A 

ali 5). Po posegu omilitvenih ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 
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D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo bo (A 

ali 5). Po posegu omilitveni ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 

 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Sanacije objektov se bodo izvajale zaradi spremenjenega 

nivoja podzemne vode in je poseg omilitveni ukrep zaradi 

dviga podzemne vode. Vpliva na podzemne vode ne bo 

med gradnjo in med obratovanjem bo (A ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo bo (A 

ali 5) Po posegu omilitveni ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 

 

 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Poseg leži na meji vodovarstvenega območju 3. stopnje v 

velikosti 5050 m2. 

 

Med gradnjo: Kot pri posegu A.1. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo bo (A 

ali 5) Po posegu omilitveni ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 

 

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

Med gradnjo: 

V času gradnje obstaja potencialen vpliv na onesnaženje 

podzemne vode zaradi izvedbe lahkih gradbenih del z 

razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi ipd. Vpliv ocenjujemo 

kot nebistven (B ali 4). Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo 

iz dobre prakse in zakonodaje so že vključeni v projektno 

dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice. 

 

Med obratovanjem: Vpliva na podzemne vode ne bo bo (A 

ali 5). Po posegu omilitveni ukrepi niso potrebni oz. 

predvideni. 

  

 

 SPLOŠNO V ČASU GRADNJE 

Kakovost podzemne vode 

Do poslabšanja kakovosti podzemne vode bi lahko prišlo zaradi emisij v tla in posegov v 

okolje, kot so: 

 Onesnaževanje podzemne vode s snovmi, ki so bile v tleh že pred pričetkom 

gradbenih del (fitofarmacevtska sredstva, nelegalne deponije), torej v inertnem 
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stanju. S pripravljalnimi in gradbenimi deli ter ob premeščanju izkopanega 

materiala se te snovi lahko sprostijo in se s padavinskimi vodami spirajo v 

podzemno vodo. Tovrsten vpliv na onesnaženje podzemne vode je običajno 

kratkoročne narave; 

 Onesnaževanje podzemne vode z emisijami suspendiranih delcev zaradi 

zemeljskega izkopa. V primeru, ko zemeljski izkop seže do nivoja podzemne vode 

oz. se odstrani zaščitna plast zemljine pod katero se nahajajo le prodi in peski z 

visokim koeficientom prepustnosti lahko v primeru intenzivnejših padavin pride do 

lokalnega zamuljevanja vodonosnikov. Suspendirane snovi se zaradi filtracijske 

sposobnosti peščeno-prodnega zasipa Save odložijo v površinskem sloju in nimajo 

večjega vpliva; 

 Onesnaževanje tal z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih 

materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev. Te 

snovi se lahko s padavinskimi vodami spirajo iz tal v podzemno vodo. 

Onesnaženje podzemne vode z organskimi spojinami iz bitumenskih smol, 

pogonskih goriv ter mazalnih in strojnih olj je lahko trajno; 

 Onesnaževanje podzemne vode s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov na 

osnovi cementa, apna in bitumna ter drugih materialov (predvsem v primeru 

izvedbe tesnilnih zaves nasipov z jet- grouting tehnologijo). Zaradi alkalnih spojin 

se lahko spremeni pH vrednost podzemne vode. Tovrsten vpliv na podzemno vodo 

je običajno kratkoročne in lokalne narave. 

 

Onesnaženje podzemne vode z naftnimi derivati se lahko pojavi predvsem na sledeče 

načine: 

 Razlitje pogonskih goriv pri polnjenju rezervoarjev delovnih strojev in tovornih 

vozil, v tem primeru gre za trenutno onesnaženje; 

 Kapljanje iz motorjev delovnih strojev zaradi netesnosti, v tem primeru gre 

običajno za količinsko majhno, razpršeno in počasno onesnaževanje; 

 Onesnaževanje okolja s (posebnimi) odpadki zaradi odmetavanja čistilnih krp in 

drugih drobnih odpadkov na območju upravljanja s stroji. 

 

Posledice tovrstnega onesnaževanja podzemnih voda so lahko tudi trajne. Praviloma pa 

se škodljivi vplivi gradnje na razmere v podzemni vodi po določenem času zmanjšajo oz. 

jih zaradi majhnih ugotovljenih sprememb ni možno več spremljati s primerno statistično 

zanesljivostjo.  

 

Zaradi ureditve pritokov Save, dostopne ceste in kablovoda, ter zaradi ureditve 

akumulacijskega bazena se bo posegalo tudi na vodovarstveno območje (VVO) 3. 

stopnje. Posegi bodo ležali na mejnem delu VVO in ne bodo imeli pomembnejšega vpliva. 

Skupno leži HE Mokrice na 0,63 ha VVO. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov ter 

doslednem izvajanju intervencijskih ukrepov (npr. ob razlitju nevarnih snovi ipd.) ni 

pričakovati poslabšanja oz. dodatnega onesnaženje podzemne vode v času gradnje. 
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 SPREMENJENO HIDROLOŠKO STANJE PODZEMNIH VODA V ČASU 

OBRATOVANJA 

Na spremenjeno hidrološko stanje podzemnih voda na obravnavanem, območju med 

obratovanjem HE, bodo vplivali predvsem: 

 Dvignjen nivo reke Save, ki bo povzročil lokalni dopustni dvig podzemne vode v 

širši okolici (opisano v nadaljevanju spodaj); 

 Izgradnja tesnilnih zaves ob Savi, ki zmanjšuje pretok pronicanja Savske vode iz 

bazena; 

 Drenažni kanali in drenažni cevovodi ob zunanji (suhi) strani energetskih 

visokovodnih nasipov, ki odvajajo precejeno vodo in vzdržujejo nivo podzemne 

vode na določeni koti. 

 

Teren ob obeh bregovih Save se dviguje v smeri proti toku Save, še posebej je to izrazito 

dolvodno od Čateškega polja na desni strani Save, kjer se začenjajo obronki Gorjancev. 

Tu bodo vplivi HE Mokrice na vodni režim podzemne vode zanemarljivi. Drugače bo na 

Čateškem in Dobovskem polju.  

 

V nadaljevanju navajamo izsledke Matematičnega modela podtalnic Dobovskega in 

Čateškega  polja [22]. Model podtalnice je bil umerjen na končno stanje ureditev 

predvidenih v IDP HE Mokrice za visoko stanje nivojev podzemne vode. Zaključki 

modeliranja kažejo, da bo na območju dobovskega in čateškega polja (razen manjšega 

dela na območju Mosteca) v bodoče visoki nivoji podtalnice nižji od obstoječih, pri čemer 

se ni modeliralo stanje nizkih nivojev podzemne vode, saj je znano, da akumulacije 

povzročijo dvig podtalnice in je zato pričakovati, da bodo v bodoče nizki nivoji podtalnice 

na celotnem območju višji, kot so današnji, kar je pozitiven vpliv v času sušnih obdobij 

predvsem na območjih zemljišč kmetijske rabe.  

 

Zajezitev bo v bodoče povzročila manj izrazito nihanje nivojev podtalne vode ne 

celotnem območju, celovito gledano pa bo nihanje znotraj meja sedanjih nizkih in visokih 

nivojev podzemnih voda, izjema je nekoliko povišan nivo podtalne vode samo na 

območju Mosteca, kjer so nivoji visokih voda do 20 cm višji kot sedanji. V sklopu izdelave 

strokovne podlage [5] »Analiza nepremičnega premoženja na območje HE Mokrice, 

Savaprojekt, december 2014« so bili evidentirani objekti in so obravnavani v poglavju 

5.7 Vliv na človekovo nepremično premoženje. 

 

Na splošno se bo količina vodnega telesa na območju vpliva zajezitve povečala, nihanja 

pa se bodo umirila in bodo manj izrazita, kot so izražena v sedanjem stanju. Spremembe 

nivojev podzemne vode bodo večje neposredno ob akumulaciji in se bodo z oddaljenostjo 

od akumulacijskega bazena manjšale. 

 

Izsledki državnega monitorniga, ki ga opravlja ARSO. Na dveh merskih mestih vzdolž 

reke Save (rdeči trikotniki na sliki), med njima tudi zadnje mersko mesto Čatež, ima 

statistično značilen trend padanja nivoja podzemne vode (slika spodaj), katerega 

povezujejo z erozijskimi procesi v koritu reke Save. Prvič se je transport naplavin 

zmanjšal z izgradnjo jezu pri NEK na začetku 80 let. To je posledično povzročilo erozijske 

procese dolvodno od jezu in s tem povezanim padanjem gladin podtalnice na tem 
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območju vodnega telesa, medtem ko je gorvodno od jezu bil zabeležen trend zviševanja 

gladin podzemne vode. Z izgradnjo HE Mokrice in HE Brežice se bo trend zniževanja 

podtalnice ustavil, kar je tudi eden od večnamenskih ciljev omenjenih projektov. To 

pomeni, da poseg HE Mokrice ne poslabšuje obstoječega stanja za rinjene plavine. 

Izgradnja HE Mokrice bo kvečjemu, zaradi zaveze, ki izhaja iz 64. člena Uredbe, pomenila 

pozitiven učinek za transport rinjenih plavin saj bo koncesionar HE Mokrice dolžan 

poskrbeti za premeščanje plavin izza jezu NEK dolvodno od jezovne zgradbe HEMO. 

 

 

Slika 32: TRENDI GLADINE PODZEMNE VODE NA OBMOČJU KRŠKA KOTLINA [Vir: ARSO] 

 
 

 

Dobovsko polje 

Vpliv zajezbe HE Mokrice na podzemno vodo medzrnskega vodonosnika Dobovskega 

polja bo odvisen od nivoja vode v zajezbi in nivoja vode v drenažnih kanalih speljanih ob 

bočnih nasipih ter dolžine tesnilne zavese. Podzemna voda se bo napajala z dotoki iz 

rečnega korita, infiltracijo padavin, v manjši meri z dotoki iz zaledja in ob vstopu na polje 

Gabernice in Sotle z infiltracijo iz rečnih korit. Podzemna voda se bo drenirala v drenažni 

kanal zgrajen ob bočnem nasipu, deloma v Gabernico, Sotlo in v Savo  pod pregradnim 

profilom HE Mokrice.  

 

Tabela 75: NIVOJI PODZEMNE VODE V DOBOVSKEM POLJU [22] 

 Zahodni del 

polja 

Osrednji del - 

Mostec 

Osrednji del – 

Mihalovec, Loče 

in Dobova 

Vzhodni del 

- Rigonce 

Nivo podzemne vode (m.n.m) 141,5 - 142 140,1 136 – 137  135 

Razlika glede na obstoječe 

visoke nivoje podzemne vode 

 Do + 0,2 m Do - 0,3 m  Do – 0,5 m 

 

Na območju Mosteca bo nivo podzemne vode ob akumulaciji višji, kot je v obstoječem 

stanju (vendar pod najvišjimi izmerjenimi nivoji), severno od Mosteca pa bodo nivoji 

podzemne vode v okviru obstoječih nizkih nivojev. Na območju Mihalovca bodo v 

bodočem stanju nivoji podzemne vode nekoliko pod obstoječimi visokimi nivoji. Nivo 
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podzemne vode bo nižji ob akumulacijskem bazenu oz. ob drenažnih kanalih ter tudi ob 

železniški progi vendar bodo nad obstoječimi nizkimi nivoji. Na območju Loč bodo nivoji 

podzemne vode na nivoju kot so bile izmerjeni visoki nivoji dne 23.12.2008. Severno od 

Loč to je na območju Dobove bodo nivoji podzemne vode padli na nivo obstoječih nizkih 

nivojev. 

 

Čateško polje 

Podzemna voda se bo drenirala v drenažni kanal zgrajen ob bočnem nasipu, deloma v 

jezerce Čateške toplice in iz polja ter jezerca v sušico, ki poteka od jezerca do struge 

ribnika Prilipe in od tu do drenaže.  

 

Tabela 76: NIVOJI PODZEMNE VODE V ČATEŽKEM POLJU [22] 

 Zahodni del 

polja 

Osrednji del - 

Čateške toplice 

Vzhodni del - 

Prilipe 

Nivo podzemne vode (m.n.m) 140 – 141 139,0 – 139,4 138,50 – 139,3 

Razlika glede na obstoječe 

visoke nivoje podzemne vode 

Do -0,5 m Do -0,2 m Do -0,23 m 

 

 

Slika 33: SMER IN NIVO PODZEMNE VODE NA ČATEŠKEM IN DOBOVSKEM POLJU PO IZGRAJENI HE 

MOKRICE [22] 

 

 

  

Po končani gradnji lahko glede na izsledke matematičnega modela podzemne vode 

zaključimo, da bodo na Čateškem polju nivoji podzemne vode višji od obstoječih nizkih 
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nivojev ter nižji od obstoječih visokih nivojev podzemne vode. Lahko rečemo, da se bo 

zaradi drenažnih kanalov nivo podzemne vode ustalil pod nivojem visoke vode.  

 

 VPLIVI ZAJEZBE HE MOKRICE NA TERMALNO CONO ČATEŽKEGA POLJA 

 

Na podlagi izdelane strokovne podlage »Hidrološka obdelava podatkov monitoringa 

podzemnih voda na vplivnem območju HE Mokrice – vpliv na termalni vodonosnik 

Čateških toplic (2008 – 2010), Georaz & Geosi, marec 2011« je ugotovljeno,da se bo po 

izgradnji HE Mokrice vpliv zajezbe reke Save na 141,5 m.n.v.  iz rečnega korita in preko 

dviga nivojev v podtalnici Čateškega polja odrazil z dvigom nivojev termalne podzemne 

vode v plitvi termalni coni in globokem termalnem vodonosniku. Vpliv zajezbe na 

podtalnico Čateškega polja se bo znižal s predvideno tesnitvijo desnega bočnega nasipa 

do rečnega profila P 133 in izvedbo drenaže ob desnem nasipu. Meritve nivojev 

podzemne vode v letih 2009 in 2010 kažejo, da bo predvidena zajezba Save vplivala na 

dvig nivojev podzemne vode za 2 do 4 m v plitvi termalni coni in v zgornjem delu 

globokega termalnega vodonosnika in za 1 do 2 m. Do sedaj izvedene meritve in analize 

monitoringa ne kažejo vpliva dviga nivojev vode v rečnem koritu Save na znižanje 

temperature v plitvi termalni coni in v globokem termalnem vodonosniku. Ureditve ob 

izgradnji HE Mokrice (tesnitve bazenov, drenažni kanali, odvodnjavanje zalednih 

poplavnih vod…) bodo imele tudi pozitiven vpliv na sedanje črpanje termalne vode, ker 

bodo te ureditve ob pojavu visokih vod tako v koritu reke Save, kot v zaledju znižala nivo 

podtalnice in površinskih zalednih poplavnih vod na Čateškem polju, kar pomeni, da 

zaradi visokih voda Save ne bo več prihajalo do (tveganja) vdora narasle podtalnice 

(nižje bodo gladine tudi zalednih poplavnih vod) skozi ustja termalnih vrtin in s tem 

nižanja temperature načrpane vode. 

 VPLIV REZERVIRANIH PROSTOROV ZA SEDIMENTE V ČASU 

OBRATOVANJA 

Premeščanje rečnih sedimentov na rezervirane prostore za sedimente bo potekalo tako, 

da se bodo le ti premeščali iz akumulacije na lokacijo vgradnje v razdalji nekaj 10 m do 

nekaj 100 m. Sedimenti bodo izkopani  oz. prečrpani iz dna akumulacije ter 

transportirani preko visokovodnega energetskega nasipa na območje rezervacije 

prostorov zanje. Deponije sedimentov so obdane z drenažnimi kanali, ki bodo odvajali 

izcedno vodo. Le ta se bo iztekala ob visokovodnih energetskih nasipih v spodnjo vodo 

HE Mokrice, se pravi v Savo dolvodno. Ne govorimo  o novem onesnaženju v prostoru 

temveč le o premeščanju. Onesnažila, ki so prisotna v Savi in se bodo zaradi HE Mokrice 

usedla na dno, bodo po premeščanju v manjši meri ponovno resuspendirana. Rečni 

sedimenti na dnu akumulacije bodo imeli zanemarljiv vpliv na kakovost podzemne vode 

zaradi vpliva zamuljevanja dna, ki v večji meri preprečuje, da bi se voda iz akumulacije 

precejala  v vodonosnik podzemne vode. Pri čiščenju rečnega dna bo začasno prišlo do 

povečane koncentracije suspendiranih snovi v površinski vode, vendar le to ne bo imelo 

vpliva na vodonosnik podzemne vode zaradi urejene drenaže.  
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Na območju deponij sedimentov ni vodovarstvenih območij na katere bi lahko poseg imel 

negativen vpliv. Dodatni opisi se nahajajo v poglavju 5.3.3.3 ONESNAŽENJE TAL Z 

REČNIMI SEDIMENTI V ČASU OBRATOVANJA. 

 

 VPLIV NA KAKOVOST PODZEMNE VODE MED OBRATOVANJEM 

Med normalnim obratovanjem HE ne obstaja možnost, da bi prišlo do onesnaženja 

podzemnih voda. V primeru tehnološke napake oz. nesreče bi lahko prišlo do izlitja 

strojnih olj, ki pa bi se v tem primeru izlila v površinske vode. Olja, ki se bodo 

uporabljala so biološko razgradljiva. V strojnici je izliv drenažnih voda speljan preko 

lovilca olj. 

 

Morebitno onesnaženje, ki se pojavlja v Savi že danes potencialno ogroža vodonosnik, z 

izgradnjo HE pa bo možnost onesnaženja manjša zaradi izgrajenih nasipov ter drenaž, ki 

bodo delovali kot delna ovira za podzemni pretok vode iz akumulacije v vodonosnik.  

 

Delni dvig nivoja podzemne vode v vodonosniku zaradi izgradnje HE Mokrice bo imel 

minimalen vpliv na pojav morebitnih novih onesnaženj podzemne vode. Le-ta bi bil vezan 

na nekoliko manjšo debelino nenasičene cone. Posledično bi se zmanjšali učinki 

absorpcije, razredčenja in bio-degradacije na koncentracijo onesnaženja, medtem, ko bi 

bil prenos onesnaženja do zasičene cone vodonosnika nekoliko hitrejši.  

 

Izgradnja akumulacije ne bo povzročala neposrednega onesnaženja podzemne vode, 

lahko pa povzroči, da se zaradi dviga podzemne vode izrazi onesnaženje, ki je prisotno v 

tleh oz. se zmanjšajo samočistilne sposobnosti vodonosnika zaradi manjše debeline 

njegove krovne plasti.  Glede na to, da bodo nivoji podzemne vode z izgradnjo HE 

Mokrice v povprečju na nekoliko nižjem nivoju kot je to že v obstoječem stanju ob 

visokem nivoju, ocenjujemo, da ne bo prišlo do novega izpiranja morebitnih starih 

bremen, prisotnih v tleh. Iz navedenega sledi da bo posreden vpliv dviga podzemne vode 

imel nebistven vpliv na kvaliteto podzemne vode. Ravno tako ne bo vpliva na kvaliteto 

podzemne vode v povezavi z vodooskrbo. 

 

Z gotovostjo lahko ocenimo, da bo stanje podzemne vode tudi po izgradnji HE Mokrice 

DOBRO, pri čemer: 

 

 do preseganja standardov kakovosti in vrednostnega praga ne bo prišlo, 

 se vdor drugih snovi v v vodno telo podzemne vode ne pričakuje, 

 koncentracije onesnaževal, ki bi lahko potencialno bile prenesene iz vodonosnika v 

površinsko vodo ne bodo povzročile spremembo ekološkega in kemijskega stanja 

površinske vode, 

 da ne bo prišlo do poškodb vodnih in kopenskih ekosistemov, ki so neposredno 

odvisni od podzemne vode (koncentracija onesnaževal bo primerljiva v primerjavi 

z obstoječim stanjem), 

 do slabšanja kakovosti podzemne vode v zavarovanih območjih pitne vode 

(Brege, drnovo) zaradi izgradnje HE Mokrice ne bo prišlo. 
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 VPLIV NA PODELJENA VODNA DOVOLJENJA IN KONCESIJE ZA RABO 

VODE 

Med normalnim obratovanjem HE ne obstaja možnost, da bi prišlo do onesnaženja 

podzemnih voda. Zaradi izgradnje HE Mokrice se na območju vpliva izboljša količinsko 

stanje podzemnega telsa.   

Zaradi izgradnje in obratovanja HE Mokrice ne bo prizdato nobeno izvajanje obstoječih 

vodnih dovoljenj in koncesije za rabo vode. 

  

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Na območju Čateškega in Dobovskega polja lahko pričakujemo kumulativne vplive zaradi 

naslednjih posegov: 

 Sonaravne ureditve v Gabernici lahko vplivajo na dvig nivojev podzemne vode. 

Sonaravni ukrepi kot so pragovi in meandri, lahko nekoliko dvignejo vodostaje v 

površinskem vodotoku in posledično v podzemni vodi. Sonaravne ukrepe pri 

revitalizaciji vodotokov se praviloma izvaja tako, da vplivajo na nizke vodostaje, 

da povečajo vodnatost v sušnem času, medtem ko pri visokih vodah nimajo 

vpliva. Ukrepi lahko povzročijo dvig površinske vode za cca 10 cm, vendar glede 

na to, da je na območju predvideno znižanje nivojev podzemne vode bo vpliv 

zanemarljiv; 

 Izgradnja vzhodne obvoznice Brežic, bi lahko imela vpliv na kakovost podzemne 

vode v času gradnje (delovne nesreče). V času obratovanja so predvideni ukrepi 

za predčiščenje padavinskih voda iz cestišča. Vpliv na kakovost podzemnih voda 

bo zanemarljiv, na hidrološko stanje podzemnih voda pa ga ne bo; 

 Pri ŠRC Mostec in protipoplavnih ureditvah Čateškega polja so možni zanemarljivi 

vplivi na kakovost podzemne vode v času gradnje (delovne nesreče, tanjšanje 

krovne plasti). V času obratovanja vpliv na kakovost podzemnih voda in 

hidrološko stanje podzemnih voda ne bo; 

 Ureditev namakanja kmetijskih zemljišč lahko vpliva na kvaliteto podzemne vode 

z povečanim izpiranjem hranil in fitofarmacevtskih sredstev v globlje plasti. Pri 

namakanju je potrebno skrbno dozirati tako količino gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev kot tudi izvajati namakanje le v meri kot jo potrebujejo rastline, da se 

izognemo onesnaženju podzemne vode;  

 Potencialna ureditev rečnih pristanišč bo imela zanemarljiv vpliv na podzemne 

vode, saj se objekti pristanišča drenirajo v površinske vode in ne vplivajo na 

stanje podzemnih voda.  

 

Kumulativni vplivi na stanje podzemnih voda bodo zanemarljivi (B+ ali 4+). 

 

Tabela 77: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - PODZEMNE VODE 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (B ali 4)  – vpliv je nebistven 

 

Med obratovanjem: (B ali 4)   – vpliv je nebistven  

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na podzemno vodo bodo neposredni (nevarnost 
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onesnaženja med gradnjo in izvedbo del, dvig nivoja 

podzemne vode), posredni (dvig nivoja podzemne vode in 

možnost aktivacije starih bremen onesnaženja prsti), 

daljinski (dvig nivoja podzemne vode, regulacija nivoja 

podzemne vode z drenažnimi kanali), kumulativni (v  

povezavi z ostalimi plani), sinergijski (predvsem morebiten 

vpliv na stara bremena), začasni in trajni. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Akumulacija povzroči dvig nivoja podzemne vode in 

povečanja zalog vodnih virov je zato velika, ter zmanjša 

nihanja gladin vodonosnika. Verjetnost onesnaženja 

podzemne vode zaradi delovnih nesreč,  starih bremen v 

tleh,  prisotnosti gradbene mehanizacije in tovornih vozil 

je majhna. 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih posledic 

ter njihovo reverzibilnost 

V času obratovanja bo vpliv spremembe vodnega režima 

podzemne vode predvidoma trajen. Morebitno 

onesnaženje podzemne vode je začasno in reverzibilno. 

 

Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE 

Mokrice bo prenehal tudi vpliv na podzemno vodo. Vpliv je 

reverzibilen. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, 

ki so lahko posledica vpliva 

Vplivi so lahko tako na režim podzemne vode kot tudi na 

kakovost. Spremembe v okolju bodo prisotne (dvig 

podzemne vode) vendar bo zaradi urejenega sistema 

drenaž velikost dviga podzemne vode na takšni globini, ki 

ustreza tako kmetijstvu kot naravi. Vpliv na kakovost 

podzemne vode je zanemarljivo majhen. 

Obseg vpliva Vpliv dviga podzemne vode bo zaznati do 3 km severno od 

akumulacije (Dobovsko polje) ter do največ 1, 7 km južno 

(Čateško polje). Velikost območja je glede na model 

podzemne vode cca 2000 ha.  

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Vpliv na podzemne vode bo povzročil medsebojno 

učinkovanje z drugimi vplivi. Predvsem je to vpliv dviga 

nivoja podzemen vode na tla, naravo, kmetijska zemljišča 

in gozdne površine. 
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1.4.3 POVRŠINSKE VODE 

 DOLOČITEV MERIL ZA OCENJEVANJE VPLIVOV NA STANJE POVRŠINSKIH 

VODA 

Za podajanje opisne ocene vpliva izvedbe obravnavanih ureditev se smiselno uporabi 

struktura elementov kakovosti za določevanje ekološkega in kemijskega stanja za 

površinske vode iz Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. list RS št. 14/2009, 98/2010 in 

96/2013, 24/2016). Za oceno različnih vplivov se uporabi princip maksimiranja, to 

pomeni, da se za oceno uporabi ocena za največji vpliv.  

 

Uredba o stanju površinskih voda [110] ne predpisuje metodologije določanja bodočega 

stanja površinskih voda, to je vpliva posega na ekološko in kemijsko stanje površinskih 

voda. Uredba predvideva, da se stanje določa na podlagi rezultatov monitoringa, 

česar pa v naprej za poseg, ki še ni izveden, ni možno izvesti. Zato smo oceno 

vplivov posega HE Mokrice na ekološko ter kemijsko stanje površinskih voda 

izvedli na podlagi primerjav z gorvodnimi HE (HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca ter 

HE Krško).  

 

Glede na prilogo 3 Uredbe o stanju površinskih voda [110] se določa ekološko stanje rek 

z naslednjimi elementi: 

 

1. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja rek, so: 

1.1 Biološki elementi: 

1. Sestava in številčnost vodnega rastlinstva (fitobentos in makrofiti); 

2. Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in 

3. Sestava, številčnost in starostna struktura rib; 

1.2 Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 

1. Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

– Količine in dinamike vodnega toka in 

– Povezave s telesi podzemne vode; 

2. Kontinuiteta toka 

 -Migracija rib in 

 -Premeščanje sedimenta. 

3. Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

– Spreminjanja globine in širine reke; 

– Strukture in substrata rečne struge in 

– Strukture obrežnega pasu; 

1.3 Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 

1. Splošni fizikalno-kemijski elementi: 

– Toplotne razmere; 

– Kisikove razmere; 

– Slanost; 

– Zakisanost; 

– Stanje hranil in 

2. Posebna onesnaževala: 
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– Sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da  

se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo. 

 

Kemijsko stanje voda se določa glede na seznam parametrov (onesnaževal) iz priloge 1 

Uredbe o stanju površinskih voda [110].  

 

Za ocenjevanje vpliva je uporabljena sedem-stopenjska lestvica z ocenami v razponu 

kvantitativnih vrednosti od 5+ oz. A+ do 1 oz. E (spodnja tabela). 

 

Tabela 78: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA STANJE POVRŠINSKIH VODA 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani poseg bo med gradnjo in/ali obratovanjem 

izboljšal ekološko stanje vodnih teles za vsaj en razred. 

Kemijsko stanje se ne spreminja. 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani poseg med gradnjo in/ali obratovanjem ne bo 

spremenil celotnega razreda ekološkega stanja niti 

posameznega elementa ekološkega stanja vodnih teles. 

Kemijsko stanje se ne spreminja. 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Zaradi načrtovanega posega bo lahko med gradnjo in/ali 

obratovanjem prišlo do spremembe posameznega 

elementa, vendar se ocena za element kakovosti ohrani, 

ravno tako se ohrani celotna ocena stanja vodnega 

telesa.  Dolgoročno bo brez izvajanja omilitvenih ukrepov 

ohranjeno vsaj dobro ekološko stanje. Kemijsko stanje 

se ne spreminja. 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani poseg bo imel med gradnjo in/ali 

obratovanjem nebistven vpliv na stanje voda.  

Kratkotročno se poslabša ekološko stanje vodnega 

telesa, pri čemr se lahko pričakuje, da je možno doseči 

dobro ekološko stanje brez večjih sistemskih omilitvenih 

ukrepov oz z upoštevanjem dobre prakse, standardov in 

področne zakonodaje. Kemijsko stanje se ne spreminja. 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3 Zaradi načrtovanega posega bi se lahko med gradnjo 

in/ali obratovanjem na obravnavanih odsekih vodnega 

telesa poslabšalo ekološko stanje tako, da ne bo 

doseženo dobro stanje. Vendar se bo zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov ohranilo dobro ekološko stanje.  

Kemijsko stanje se ne spreminja. 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Zaradi načrtovanega posega se bo med gradnjo in/ali 

obratovanjem na obravnavanih odsekih vodnega telesa 

kljub izvedbi omilitvenih ukrepov poslabšalo ekološko 

stanje tako, da dolgoročno ne bo možno doseči dobrega 

ekološkega stanja. Vplivi posega so tako veliki da ni 

možno sprejeti sorazmernih ukrepov, s katerimi se ublaži 

škodljive vplive na stanje voda, potrebno je določiti 

izjemo od odstopanje okoljskih ciljev oz. doeganja 
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dobrega stanja po točki 4.7 Vodne dirketive.  

Vpliv je uničujoč E ali 1 Zaradi načrtovanega posega se bo med gradnjo in/ali 

obratovanjem na obravnavanih odsekih vodnega telesa 

kljub izvedbi sorazmernih ukrepov poslabšalo ekološko 

stanje tako, da dolgoročno ne bo možno doseči dobrega 

ekološkega stanja. Vplivi posega so tako veliki da ni 

možno sprejeti sorazmernih ukrepov, s katerimi se ublaži 

škodljive vplive na stanje voda. Načrtovan poseg ogrozi 

doseganje ciljev, ki se nanašajo na dobro stanje ali dober 

ekološki potencial voda tudi na drugih vodnih telesih. 

Kemijsko stanje se poslabša. 

 

 

 OCENA VPLIVOV NA STANJE POVRŠINSKIH VODA 

1.4.3.2.1 SPLOŠNO 

 

V spodnjih tabelah sledi kratek opis vplivov na kemijsko in ekološko stanje površinskih 

voda po posameznih posegih glede na vodno telo. 

  
Tabela 79: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA STANJE VT SAVA KRŠKO VRBINA 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Gradnja jezovne zgradbe (skupaj z akumulacijskim 

bazenom) bo povzročila večjo kalnost vode, v času gradnje 

bo odstranjena obrežna zarast, spremenjena bo struktura 

brežin. Vpliv bo trajen. Ocenjujemo nebistven vpliv na 

ekološko stanje (B ali 4). 

 

 

Med obratovanjem:  

V času obratovanja se bo neposredni vpliv na ekološko 

stanje zmanjšal vendar se bo bistveno spremenil pretočni 

režim Save, le ta bo imel zato nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3) na ekološko stanje 

(hidromorfološki elementi) vodnega telesa Save. 

 

Vpliv z neupoštevanjem sorazmernih ukrepov ocenjujemo z 

oceno (D ali 2). 

 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

V času gradnje bodo dela potekala večji del na kopnem in 

vpliva ne bo. V določenem obsegu pa se bodo izvajala dela 

tudi na brežinah Save, v tem primeru, bo kratkotrajen 

prisoten vpliv (povečana kalnost vode) na površinske vode, 
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ki bo zanemarljiv (B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Prehod za vodni organizem je manjši tehnični vodotok ob 

jezovni zgradbi in med obratovanjem ne povzroča emisij v  

vode. Poseg A.1.1. je eden izmed omilitvenih ukrepov, ki 

ima namen omiliti škodljive vplive HE Mokrice z vidika 

povezljivosti in ohranjanje ribjih združb in ostalih vodnih 

organizmov. Poseg torej ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

bistven (D ali 2). To je, ohranja povezljivost VT Sava Krško 

in s tem omili negativne vplive na sosednja VT. 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Gradnja akumulacijskega bazena bo povzročila nebistven 

vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). Občasno 

bo povzročena večja kalnost vode, odstranjena bo obrežna 

zarast, spremenjena bo struktura brežin. Vpliv bo trajen. 

 

Vpliv z neupoštevanjem ukrepov ocenjujemo z oceno (D ali 

2). 

 

Med obratovanjem:  

V času obratovanja se bo neposredni vpliv na ekološko 

stanje zmanjšal in spremenil pretočni režim Save, le ta bo 

imel zato bistven vpliv (D ali 2) na ekološko stanje 

(hidromorfološki elementi, dinamika vodnega toka, 

povezava s telesi podzemne vode, spremenjena globina in 

širina reke, struktura in substrat rečne struge) in posrednih 

vplivov na biološke elemente kakovosti (sestava in 

številčnost vodnega rastlinstva, sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev). Prisotni bodo tudi vplivi na 

fizikalno kemijske elemente in na toplotne razmere, kjer je 

predvidena stratifikacija vode (nastanek hladne plasti vode 

na dnu), poleg tega se lahko zaradi upočasnitve vodnega 

toka izrazijo v vodi že prisotna hranila iz drugih virov skozi 

pojav evtrofikacije, vendar glede na izkušnje le skrajno 

občasno v izjemnih dogodkih (dolgotrajni nizki pretoki in 

visoke temperature zunanjega zraka z sončnim 

vremenom). Med gradnjo odstranjena obrežna vegetacija 

se bo z leti deloma obnovila vendar ne po celotni dolžini 

brežin, pri čemer bo dolžina brežin večja kot v obstoječem 

stanju. 

Vpliv z neupoštevanjem omilitvenih ukrepov ocenjujemo z 

oceno (E ali 1). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 
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B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo:  

Kot pri A.1.1. 

 

Med obratovanjem:  

V času obratovanja bodo rezervirani prostori za sedimente 

služili kot prostor za premeščanje sedimentov iz dna 

akumulacije. Vpliv na površinske vode se bo kazal v 

kratkotrajni povečani kalnosti in re-suspenziji onesnaževal 

v vodi. Vpliv na površinske vode bo nebistven (B ali 4). 

 

 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo:  

Izvedba poglobitev bo povzročila  bistven vpliv na ekološko 

stanje reke Save (D ali 2). V času gradnje bo povzročena 

večja kalnost vode, odstranjeno bo obstoječe dno reke 

Save z vsemi organizmi (vpliv na vse biološke elemente). 

 

Vpliv z neupoštevanjem omilitvenih ukrepov  ocenjujemo z 

oceno (E ali 1). 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem bodo spremenjeni morfološki elementi 

(spremenjena struktura in substrat rečnega dna) in 

posledično tudi biološki elementi (bentoški nevretenčarji in 

fitobentos, spremenila se bo tudi združba makrofitov in 

rib). Vpliv bo bistven (D ali 2). Vendar ne moremo gledati 

vpliva poglobitev ločeno od akumulacijskega bazena 

(spremenjen hidrološki režim, večja globina vode, 

upočasnitev toka). 

 

 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Posredno bo imelo ravnanje z rodovitnim delom tal (kar 

vključuje tudi odstranitev rodovitnega dela tal iz območja 

akumulacije) vpliv na zmanjšanje evtrofikacije v 

akumulacijskem bazenu v času obratovanja. Poseg B.6 je 

eden izmed omilitvenih ukrepov, ki bo z predhodno 

odstranitvijo organske snovi (humus) srednjeročno 

zmanjšal interno obremenitev površinske vode v 

akumulaciji z hranili - modul organske obremenitve 

(saprobnost) reke oz. obremenitev reke s hranili 

(trofičnost). Poseg ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

bistven (D ali 2). Ker je to omilitveni ukrep ne moremo z 
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oceno podati vpliva posega samega po sebi na stanje voda. 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5)  

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo:  

Gradnja dostopne ceste bo potekala v okviru gradbišča 

jezovne zgradbe, tako da ni možno natančno ločiti vpliva 

gradbišča jezovne zgradbe ter gradbišča dostopne ceste. Pri 

tem ne bo prišlo do neposrednega vpliva na površinske 

vode Save. Ob močnejših nalivih je možen vpliv 

onesnaženja vode pri zemeljskih delih ter betoniranju v 

bližini reke Save. Vpliv bo  zanemarljiv (B+ ali 4+).  

 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem vpliva na površinske vode, ob ustrezni 

odvodnji, ne bo (A ali 5). 

 

   

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

Visokovodni nasip za naselje Mihalovec se nahaja 

neposredno ob levem bregu potoka Gabrnica. Nasip bo 

hkrati postal del brežine v dolžini 1,1 km. Pri gradnji 

neposredno ob vodotoku, lahko pričakujemo v času 

intenzivnega dežja spiranje zemljine v Gabrnico. Pri gradnji 

nasipov je možno, da bo potrebno odstraniti posamezno 

obrežno drevesno zarast na levem bregu potoka (večinoma 

so drevesa na desnem bregu). Gradnja vključuje predvsem 

zemeljska dela brez uporabe nevarnih snovi. Ocenjujemo, 

da bo gradnja visokovodnih nasipov imela zanemarljiv vpliv 

na ekološko stanje površinskih voda in ne bo imela vpliva 

na kemijsko stanje površinskih voda Gabernice (B+ ali 4+)  

 

Med obratovanjem: 

Vplivov visokovodnih nasipov na kemijsko stanje 

površinskih voda zaradi inertnosti objekta ne bo (A ali 5). 

Vpliv na ekološko stanje zaradi spremenjenih brežin 

Gabrnice bo Gabernice (B+ ali 4+). 

 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

Med gradnjo:  

Gradnja visokovodnih nasipov bo oddaljena cca 600 m od 

Gabernice ter cca 900 m od Save. Ocenjujemo, da  gradnja 

visokovodnih nasipov ne bo vplivala na kemijsko oz. 

ekološko stanje površinskih voda (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  324 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Kot pri posegu D.1.1. 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

Med gradnjo:  

Gradnja visokovodnih nasipov bo na najbližji točki 

oddaljena cca 10 m od Sotle ter cca 1600 m od Save.  VV 

nasip se na južnem delu Rigonc zaključi tako, da se priklopi 

na obstoječi desni nasip Sotle. Pri tem ne bo potrebno 

posegati na vodno stran obstoječega VV nasipa ob Sotli. 

Ocenjujemo, da  gradnja visokovodnih nasipov ne bo 

vplivala na kemijsko oz. ekološko stanje površinskih voda 

stanje (A ali 5 ). 

 

Med obratovanjem: 

Kot pri posegu D.1.1. 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Gradnja bo povzročila začasen  nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov na ekološko stanje izlivnega 

dela Krke in posledično tudi Save (C ali 3). V času gradnje 

bo povzročena kalnost vode, nasuto bo obstoječe dno reke 

Krke, pri čemer bodo uničeni vodni organizmi, ki živijo v 

dnu reke Krke. Vpliv kalnosti bo prisoten tudi v VT Sava 

Krško – Vrbina; daljinski vpliv na ribe in ostale vodne 

organizme. 

 

Med obratovanjem: 

Zaradi posega dviga rečnega dna izlivnega dela Krke bo 

omiljen vpliv akumulacije na hidrološki režim Krke. Ker je 

to omilitveni ukrep ne moremo z oceno podati vpliva 

posega samega po sebi na stanje voda. Poseg ne izboljšuje 

stanja voda glede na obstoječe stanje, temveč prepreči da 

bi bil vpliv HE Mokrice nebistven (c ali 3). Zaradi tega 

omilitvenega ukrepa bo ohranjena povezljivost za ribe med 

Krko in Savo. Zaradi povečane prehodnosti jezu v Krški vasi 

bo posredno prisoten daljinski vpliv tudi na populacijo rib v 

reki Savo zaradi izboljšanih pogojev za migracijo ribjih 

populacij gorvodno po reki Krki. Izlivni del reke Krke bo v 

času obratovanja služil kot pomembno drstišče za ribe v 

akumulaciji HE.  

Vpliv z neupoštevanjem omilitvenih oz. izravnalnih ukrepov 

ocenjujemo z oceno (D ali 2). 

 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5)  
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D.4.1. Vzpostavitev 

nadomestnega 

habitata NH1  - 

suhi travniki 

Med gradnjo:  

Suha travišča se nahajajo na oddaljenosti cca 100 m od 

Save. Pri vzpostavitvi nadomestnega habitata vpliva na 

površinske vode ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4.2. Vzpostavitev 

nadomestnega 

habitata NH2  - 

prodišča 

Med gradnjo:  

Pri vzpostavitvi nadomestnega habitata bo odstranjena 

obstoječa brežina in izkopan pas do 40 m stran od Save v 

globini največ 3 m. Na to, bo nasut prod, ki bo delno pod 

vplivom nihajoče gladine akumulacije. V času gradnje se 

lahko pojavi lokalna kalnost v strugi Save. Vpliv bo 

nebistven  (B ali 4). 

 

 

Med obratovanjem: 

Prodišče bo imelo delen stik s površinsko vodo v 

akumulaciji, ker bo določen del podvržen nihanju gladin. 

Preostali del prodišča (cca 10 m širok pas) pa bo v stiku s 

površinskimi vodami predvsem v času visokih voda sicer bo 

območje na suhem. Prodišče bo popestrilo morfološke 

razmere v akumulaciji. Ker je to omilitveni ukrep ne 

moremo z oceno podati vpliva posega samega po sebi na 

stanje voda. To je omilitveni ukrep za akumulacijski bazen 

- morfološke razmere (struktura struge in substrata). Poseg 

ne izboljšuje stanja voda glede na obstoječe stanje, temveč 

omili vplive zalitja obstoječih prodišč zaradi akumulacije HE 

Mokrice. Poseg ne izboljšuje stanja voda glede na obstoječe 

stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice bistven 

(D ali 2)  

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Med gradnjo:  

Ureditev mirnih območij MO1, MO2, MO3 in MO6 se izvaja v 

okviru drugih posegov (ureditev izlivnega dela Krke, 

ureditev akumulacijskega bazena). Medtem ko ureditev 

mrtvic (MO4 in MO5) med Ločami in Savo ne bo vplivalo na 

površinske vode saj se bo izvajalo na kopnem. Vpliva ne bo 

(A ali 5)  

 

 

Med obratovanjem: 

Mirna območja (predvsem oživitev mrtvic) bodo imela 

pozitiven vpliv na biotsko pestrost površinskih voda, saj se 

s tem ustvarjajo novi habitati, ki jih v obstoječem stanju ni 

prisotno v takšnem obsegu. Ker je to omilitveni ukrep ne 

moremo z oceno podati vpliva posega samega po sebi na 

stanje voda. Poseg ne izboljšuje stanja voda glede na 
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obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

bistven (D ali 2). 

 

 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo:  

Gradnja bo povzročila začasen nebistven vpliv na ekološko 

stanje pritokov (B ali 4). Gradnja oz. izvajanje ukrepov bo 

kratkotrajna (nekaj tednov) in na kratkih odsekih. V času 

gradnje bo povzročena predvsem kalnost vode. Izlivni deli 

so že v obstoječem stanju regulirani (obbetonirani) zaradi 

avtoceste. 

 

 

Med obratovanjem: 

Ureditev bo omogočila povezljivost in prehodnost za ribe 

tudi v času obratovanja akumulacije. Ker je to omilitveni 

ukrep ne moremo z oceno podati vpliva posega samega po 

sebi na stanje voda. To je omilitveni ukrep za migracijo 

vodnih organizmov na VT Sava Krško-Vrbina. Poseg ne 

izboljšuje stanja voda glede na obstoječe stanje, temveč 

omili vplive zalitja obstoječih pritokov v Savo zaradi 

akumulacije HE Mokrice in prepreči, da bi bil vpliv HE 

Mokrice bistven (D ali 2). 

 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

Gradnja bo povzročila začasen nebistven vpliv na ekološko 

stanje pritokov (B ali 4). Gradnja oz. izvajanje ukrepov bo 

kratkotrajna (nekaj tednov) in na kratkih odsekih. V času 

gradnje bo povzročena predvsem kalnost vode. Izlivni deli 

Gabernice bodo regulirani in izvedeni na sonaravni način. 

 

Med obratovanjem: 

Z renaturacijo Gabernice se povečuje pestrost habitatov 

tega reguliranega vodotoka. Izvedba predstavlja pozitiven 

vpliv (A+) na pestrost strukture substrata rečne struge in 

strukturo obrežnega pasu Gabernice.  

 

 

 
Tabela 80: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA STANJE VT SAVA MEJNI ODSEK 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Gradnja jezovne zgradbe (skupaj z akumulacijskim 

bazenom) bo povzročila manjšo kalnost vode dolvodno 

(daljinski vpliv). Ocenjujemo zanemarljiv vpliv (B+ ali 4+). 
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Med obratovanjem:  

Med obratovanjem bo jezovna zgradba HE Mokrice 

dolvodno spuščala naravni oz. naravnemu podoben 

hidrološki režim, to pomeni, da ni predvidenega pulziranja 

rečnega toka dolvodno od jezovne zgradbe. Ob izvajanju 

vseh ukrepov (npr. prehod za vodne organizme, 

premeščanje proda iznad jezu NEK dolvodno od HE 

Mokrice) bo vpliv na vse elemente kakovosti dolvodno 

zanemarljiv (B+ ali 4+). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

V času gradnje bodo dela potekala večji del na kopnem in 

vpliva ne bo. V določenem obsegu pa se bodo izvajala dela 

tudi na brežinah Save, v tem primeru, bo kratkotrajen 

prisoten vpliv (povečana kalnost vode) na površinske vode, 

ki bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Prehod za vodne organizme je manjši tehnični vodotok ob 

jezovni zgradbi in med obratovanjem ne povzroča emisij v 

vode. Poseg A.1.1. je eden izmed omilitvenih ukrepov, ki 

ima namen omiliti škodljive vplive HE Mokrice z vidika 

povezljivosti in ohranjanja ribjih združb in ostalih vodnih 

organizmov. Poseg torej ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči, da bi bil vpliv HE 

Mokrice bistven (D ali 2) To je, ohranja povezljivost VT 

Sava Krško Vrbina in s tem omili negativne vplive na 

sosednja VT. 

 

Splošni omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz dobre prakse in 

zakonodaje so večinoma že vključeni v projektno 

dokumentacijo in Uredbo o DPN HE Mokrice in s tem omilijo 

večji del vplivov. V primeru neizvedbe omilitvenih ukrepov 

bi bil vpliv bistven (D ali 2). 

 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Gradnja akumulacijskega bazena bo povzročila začasen 

zanemarljiv vpliv na ekološko stanje vod dolvodno (B+ ali 

4+) Občasno bo povzročena kalnost vode dolvodno.  

 

Med obratovanjem:  

Zaradi delovanja akumulacije HE Mokrice lahko na 

dolvodnem vodnem telesu pričakujemo nekoliko 

spremenjene fizikalno kemijske parametre. Predvsem je 

predvidena nekoliko povišana temperatura zaradi 

povečanega časa zadrževanja v gorvodnih akumulacijah. 

Spremenjena je lahko tudi pH vrednost, kisik ter vsebnost 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 
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suspendiranih snovi, vendar ob običajnem delovanju te 

vrednosti, ne bodo vplivale na ekološko in kemijsko stanje 

(B+ ali 4+). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo:  

Kot pri A.1.1. 

 

Med obratovanjem:  

Zaradi relativne oddaljenosti vpliva ne bo (A ali 5). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo:  

Izvedba poglobitev bo povzročila nebistven vpliv na 

ekološko stanje reke Save (B al 4). V času gradnje bo 

povzročena večja kalnost vode (daljinski  na ribe, bentoške 

nevretenčarje in fitobentos).  

 

Med obratovanjem:  

Zaradi relativne oddaljenosti posega (400 m gorvodno) 

vpliva ne bo (A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Vpliva ne bo (A ali 5)  

 

Med obratovanjem:  

Poseg B.6 je eden izmed omilitvenih ukrepov, ki bo z 

predhodno odstranitvijo organske snovi (humus) zmanjšal 

srednjeročno obremenitev površinske vode z hranili - modul 

organske obremenitve (saprobnost) reke oz. obremenitev 

reke s hranili (trofičnost). Poseg ne izboljšuje stanja voda 

glede na obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv 

HE Mokrice bistven (D ali 2). Ker je to omilitveni ukrep ne 

moremo z oceno podati vpliva posega samega po sebi na 

stanje voda. 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Zaradi relativne oddaljenosti (800 m) med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi Mihalovec, 

Loče in Rigonce 

Ocenjujemo, da gradnja visokovodnih nasipov ne bo imela 

vpliva na ekološko stanje površinske vode (A ali 5) ne v 

času gradnje, ne v času obratovanja.  

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Zaradi večje oddaljenosti (več kot 7 km) med gradnjo ne 

bo vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Ker je to omilitveni ukrep ne moremo z oceno podati vpliva 
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posega samega po sebi na stanje voda. Poseg ne izboljšuje 

stanja voda glede na obstoječe stanje, temveč prepreči da 

bi bil vpliv HE Mokrice bistven (D ali 2). Zaradi tega ukrepa 

se ohrani relativna povezljivost (za vodne organizme) med 

VT Krka Otočec – Brežice in VT Sava mejni odsek. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4. in 

D.5 

Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov in 

mirnih območij 

Zaradi gradnje in obratovanja nadomestnih habitatov in 

mirnih območij vplivov ne bo (A ali 5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Zaradi gradnje in obratovanja  izlivnih delov pritokov 

vplivov na VT Sava mejni odsek zaradi večje oddaljenosti, 

ne bo (A ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

V času gradnje bi lahko bila povzročena kalnost vode. 

Zaradi večje oddaljenosti (izlivni del Gabernice je od VT 

Sava mejni odsek oddaljen ca 550 m) vpliva ne bo (A ali 

5). 

 

Med obratovanjem: 

Z renaturacijo Gabernice se povečuje pestrost habitatov 

tega reguliranega vodotoka. Izvedba predstavlja pozitiven 

vpliv na ekološko stanje Gabernice in posledično v manjši 

meri tudi pozitiven vpliv na VT Sava Mejni odsek.  

 

 

 
Tabela 81: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA STANJE VT KRKA OTOČEC - BREŽICE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo in obratovanjem: 

Ker je poseg lociran dolvodno vpliva ne bo (A ali 5). 

 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

Ker je poseg lociran dolvodno med gradnjo vpliva ne bo (A 

ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Poseg A.1.1. je eden izmed omilitvenih ukrepov, ki ima 

namen omiliti škodljive vplive HE Mokrice z vidika 

povezljivosti in ohranjanje ribjih združb in ostalih vodnih 

organizmov. Poseg torej ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

nebistven (C ali 3). To je, ohranja povezljivost VT Sava 

Krško in s tem omili negativne vplive na sosednja VT. 
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Vpliv z neupoštevanjem sorazmernih ukrepov (omilitvenih 

oz. izravnalnih ukrepov) ocenjujemo z oceno (D ali 2). 

 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Ker je poseg lociran dolvodno med gradnjo vpliva ne bo (A 

ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Zaradi delovanja akumulacije HE Mokrice bo spremenjena 

zastopanost ribjih populacij (ter ostalih vrst, pri čemer so 

ribe najbolj mobilne vrste), kar lahko v manjši meri vpliva 

tudi na strukturo ribjih populacij v Krki. Vpliv bo nebistven 

(B ali 4). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku 

VT Krka Otočec - Brežice. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi Mihalovec, 

Loče in Rigonce 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5)  

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Gradnja bo povzročila začasen nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  na ekološko stanje izlivnega dela Krke 

(C ali 3). V času gradnje bo povzročena kalnost vode, 

nasuto bo obstoječe dno reke Krke, pri čemer bodo uničeni 

vodni organizmi, ki živijo v dnu (vpliv na biološke 

elemente: bentoške nevretenčarje in fitobentos in 

makrofite). 

 

Med obratovanjem: 

Zaradi posega dviga rečnega dna izlivnega dela Krke bo 

omiljen vpliv akumulacije na hidrološki režim Krke. Ker je 
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to ukrep za zmanjšanje vpliva na VT Krka Otočec - Brežice 

ne moremo z oceno podati vpliva posega samega po sebi 

na stanje voda. Poseg ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

na izlivni del Krke bistven (D ali 2). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4. in 

D.5 

Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov in 

mirnih območij 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5), 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Ker je poseg lociran dolvodno od VT vpliva ne bo (A ali 5) 

ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja. 

 

 
Tabela 82: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH NA STANJE VT SOTLA PODČETRTEK – KLJUČ 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

V času gradnje bi lahko bil v manjši meri prisoten vpliv 

kalnosti samo v izlivnem delu Sotle (ki se izliva v VT Sava – 

mejni odsek). Gorvodno po reki Sotli se kalnost in ostale 

motnje v času gradnje ne bodo širile. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Dolvodno od HE Mokrice je predviden naravni oz. 

naravnemu podobni pretok (hidrološki režim). Ob izvajanju 

vseh ukrepov (prehod za vodne organizme) bo vpliv na 

ribje populacije nebistven (B+ ali 4+). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

Kot A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Poseg A.1.1. je eden izmed omilitvenih ukrepov, ki ima 

namen omiliti škodljive vplive HE Mokrice z vidika 

povezljivosti in ohranjanje ribjih združb in ostalih vodnih 

organizmov. Poseg torej ne izboljšuje stanja voda glede na 

obstoječe stanje, temveč prepreči da bi bil vpliv HE Mokrice 

nebistven (C ali 3). To je, ohranja povezljivost VT Sava 

Krško - Vrbina in s tem omili negativne vplive na sosednja 

VT. 

 

Vpliv z neupoštevanjem omilitvenih oz. izravnalnih ukrepov 

ocenjujemo z oceno (D ali 2). 
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B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Kot A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Vpliva ne bo (A ali 5). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: 

Kot A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Zaradi relativne oddaljenosti vpliva ne bo (A ali 5). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: 

Kot A.1. 

 

Med obratovanjem:  

Zaradi relativne oddaljenosti posega vpliva ne bo (A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Vpliva ne bo (A ali 5). 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku 

VT Sotla Podčetrtek - Ključ. Med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Zaradi relativne oddaljenosti med gradnjo in med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi Mihalovec, 

Loče in Rigonce 

Ocenjujemo, da gradnja visokovodnih nasipov ne bo imela 

vpliva na ekološko stanje površinske vode (A ali 5), ne v 

času gradnje, ne v času obratovanja.  

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Zaradi večje oddaljenosti (več kot 7 km) med gradnjo ne 

bo vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Ker je to omilitveni ukrep ne moremo z oceno podati vpliva 

posega samega po sebi na stanje voda. Poseg ne izboljšuje 

stanja voda glede na obstoječe stanje, temveč prepreči da 

bi bil vpliv HE Mokrice bistven (D ali 2). Zaradi tega ukrepa 

se ohrani relativna povezljivost (za vodne organizme) med 

VT Krka Otočec – Brežice in VT Sotla Podčetrtek - Ključ. 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Poseg se ne nahaja neposredno ob površinskem vodotoku. 

Med gradnjo in med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 
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D.4. in 

D.5 

Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov in 

mirnih območij 

Zaradi gradnje in obratovanja nadomestnih habitatov in 

mirnih območij vplivov ne bo (A ali 5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Zaradi gradnje in obratovanja nadomestnih habitatov in 

mirnih območij vplivov ne bo (A ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

V času gradnje bi lahko bila povzročena kalnost vode. 

Zaradi večje oddaljenosti (izlivni del Gabernice je od VT 

Sotle oddaljen ca 1000 m) vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Z renaturacijo Gabernice se povečuje pestrost habitatov 

tega reguliranega vodotoka. Neposrednega vpliva na VT 

Sotla Podčetrtek Ključ ne bo (A ali 5). 

 

 

1.4.3.2.2 OCENA VPLIVOV NA EKOLOŠKO STANJE POVRŠINSKIH VODA  

 

Med obratovanjem HE bodo prisotni pomembni vplivi na vodnem telesu (VT) Sava Krško 

– Vrbina. Vpliv na VT Krka Otočec - Brežice bo ob ustrezno izvedenih omilitvenih ukrepih 

nebistven, medtem ko vpliva na VT Sotla Podčetrtek - Ključ in VT Sava mejni odsek 

praktično ne bo, zato se v nadaljevanju tudi obravnava manj podrobno. Opis možnih 

vplivov, je v spodnji tabeli, kjer smo povzeli strukturo za določanje ekološkega stanja rek 

iz Uredbe o stanju površinskih voda [110]. V nadaljevanju sledijo tabele splošnih opisov 

vplivov na ekološko stanje za posamezno vodno telo. 

 

 

Tabela 83: OPIS VPLIVOV POSEGA HE MOKRICE NA EKOLOŠKO STANJE VT SAVA  KRŠKO - VRBINA 

Opis elementa  Opis možnih vplivov 

Biološki elementi; 

 Sestava in številčnost 

vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti); 

Povečanje globine vode v bazenu bo spremenilo 

kakovostno in količinsko svetlobne razmere v vodi, kar 

bo vplivalo na strukturo in delovanje združb vodnega 

rastlinstva. Sedimentacija delcev povzroči zasenčenje 

avtotrofnih organizmov in zmanjša primarno 

produkcijo sistema, kar povečuje možnost 

preobremenjenosti s hranili (trofičnosti). Zaradi 

nihanja gladine so pogoji za razrast makrofitov 

omejeni. Vpliv bo bistven (D ali 1).  

Sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev; 

Upočasnjen vodni tok zaradi povečanja prečnega 

profila struge v zajezitvi omogoči pospešeno 

sedimentacijo suspendiranih delcev, kar privede do 

zamuljevanja dna v bazenu. Povečana sedimentacija 

finih delcev zapolni intersticijske prostore v substratu, 

kar spremeni združbo bentoških nevretenčarjev.  

Zaradi zamuljevanja dna v akumulaciji lahko ocenimo, 
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da se bo tudi na HE Mokrice z leti (10 let in več) 

stanje bentoških nevretenčarjev poslabšalo. Ne glede 

na to pričakujemo, da bo ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov prvih nekaj let (do 5 let) ohranjeno dobro 

stanje. Kasneje  pa lahko pade razred nižje, to je 

zmerno stanje. Ni pa nujno da bo doseženo slabo 

stanje, kot je na HE Vrhovo. Trenutno je na območju 

HE Mokrice dobro saprobno stanje za bentoške 

nevretenčarje in dobro stanje za hidromorfološko 

spremenjenost. Predvideno je čiščenje rečnih 

sedimentov, ki bo omililo vpliv zamuljevanja. Vpliv je 

bistven (D ali 2). 

Sestava, številčnost in 

starostna struktura rib. 

Sprememba hitrosti vodnega toka, sprememba 

koncentracije kisika v vodi in sprememba substrata in 

sprememba virov hrane povzroči da se bodo reofilne 

oz. vrste hitro tekočih voda v AK bazenu umikale 

limnofilnim vrstam. Pričakujemo lahko, da se bodo 

povečale populacije ribjih vrst stoječih in počasi 

tekočih voda – limnofilnih vrst oziroma vrst, 

tolerantnih na spremembe vodnega režima.  Vpliv bo  

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). 

Predviden ukrep je obvodna struga z drstišči na levem 

bregu za reofilne vrste ter prehod za vodne organizme 

na desnem bregu. 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente*; 

 Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

 Količine in 

dinamike 

vodnega toka; 

Količina vode se na odseku akumulacije povečuje. 

Zaradi postavitve pregrade ter nasipov bo prišlo na 

Savi do stalne spremembe pretočnega režima iz 

rečnega v režim počasi tekoče reke. Dinamika se 

spreminja – upočasnjen tok vode, dnevna 

denivelacija. Po izgradnji HE Mokrice se bodo srednje 

profilne hitrosti zaradi višje kote zajezitve zmanjšale 

za približno 50%.   

Spremenjen hidrološki režim z zadrževanjem vode in 

uravnavanjem pretokov bo povečal zadrževalni čas 

vode v bazenu.  

 

HE Mokrice, ki bo imela vlogo izravnalnega bazena bo 

torej obratovala s konstantnim pretokom, ki je enak 

dotoku v čelno akumulacijo z dodanimi pretoki 

pritokov. Pretok v akumulacijskem bazenu HE Mokrice 

bo tako več ali manj enakomeren, podoben 

naravnemu in se ne bo spreminjal tako, kot pri 

gorvodnih stopnjah. Večjih dnevnih sprememb 

pretoka ne bo, zato bodo hidravlične razmere v 
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bazenu HE Mokrice ugodnejše za ribe in druge vodne 

organizme kot v gorvodnih bazenih [50]. 

 

Vpliv bo bistven (D ali 2). Predviden ukrep je obvodna 

struga z drstišči na levem bregu za reofilne vrste ter 

prehod za vodne organizme na desnem bregu. 

Povezave s 

telesi 

podzemne 

vode; 

Povezava s telesi podzemne vode se omeji s tesnilnimi 

zavesami in drenažnimi kanali, z namenom da se 

zmanjša vpliv hidravličnega pritiska na podzemne 

vode, zaradi dvignjene gladine Save. Zaradi usedanja 

sedimentov se dno akumulacije sčasoma (v letih) 

zamulji in se še nekoliko zmanjša povezava med Savo 

in telesi podzemne vode. Vpliv bo bistven (D ali 2). 

Predviden ukrep je redno odstranjevanje mulja iz dna 

akumulacije in upravljanje nivojev podzemne vode z 

drenažnimi kanali. 

Kontinuiteta toka: 

 Migracija rib Migracija rib je omogočena preko sonaravnega  

prehoda za vodne organizme na desni strani in 

obvodne struge na levi strani. Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3). Predviden 

ukrep je obvodna struga z drstišči na levem bregu za 

reofilne vrste ter prehod za vodne organizme na 

desnem bregu. 

Premeščanje 

sedimenta 

Po izgradnji akumulacije je pričakovati  zmanjšanje 

globinske erozije oz. ustavitev poglabljanje struge na 

območju akumulacijskega bazena HE Mokrice, ki je 

izrazita v obstoječem stanju (problematika rinjenih 

plavin). Pri pretokih nad 500 m3/s ko bodo prelivna 

polja popolnoma odprta, bo omogočen prost pretok 

rinjenih plavin; vpliv na prodonosnost bo pri visoki 

vodi zanemarljiv.  Lokalno bo ob srednje visokih 

vodah (do Q20) v sami strugi večji pretok, kot v 

obstoječem stanju, ko Sava že prestopi bregove. 

Kontinuiteta toka se pri pretokih od 100 – 500 m3/s 

zaradi dnevnega zadrževanja vode spreminja. Ob teh 

pretokih se zmanjša se tudi pretok sedimentov.   Vpliv 

je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 

3). Omilitveni ukrep med obratovanjem  bo vnašanje 

proda v strugo Save dolvodno od HE Mokrice, ki se bo 

izkopal iznad jezu pri NEK. Na ta način bo vsaj deloma 

vzpostavljena prodonosnost. 

Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

 Spreminjanja 

globine in 

širine reke; 

Reka se razširi (iz cca 100 m v obstoječem stanju do 

največ 400 m) in poglobi (iz cca 2 m na največ 7,5 

m). Izvaja se poglobitev na dveh odsekih, 2000 m 
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dolvodno od sotočja reke Save in Krke ter 400 m 

dolvodno od jezovne zgradbe. Vpliv je bistven (D ali 

2). Omilitveni ukrep so obvodna struga, prodišča, 

prodnati otok in mirna območja. 

Strukture in 

substrata 

rečne struge; 

V rečnem dnu se bo s časom nabiral mulj in bo prekril 

obstoječe prodnato dno. Po zajezitvi se bo spremenil 

rečni substrat iz pretežno prodnatega ter tudi 

skalnatega v substrat z večjo prisotnostjo mulja. 

Zaradi zajezitve bodo uničene tudi vse 

hidromorfološke strukture (prodišča, brzice idr.). Vpliv 

je bistven (D ali 2). Omilitveni ukrep so obvodna 

struga, prodišča, prodnati otok, mirna območja in 

NH2. 

Strukture 

obrežnega 

pasu; 

Struktura obrežnega pasu se deloma (več kot polovico 

obrežja) ohranja. V obstoječem stanju je na brežinah 

skalomet z drevesno zarastjo. Podobno bo v 

prihodnosti, deloma bo izgrajen nov skalomet, ki se bo 

sčasoma zarastel z nizko zarastjo, deloma bodo 

ohranjene obstoječe brežine. Kot nov element bodo 

dodane še plitvine s trstičevjem. Dodane bodo 

razširitve nasipov na katerih bo avtohtona drevesna 

vegetacija. Vpliv je  nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih urkepov (C ali 3). 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente; 

 Splošni fizikalno-kemijski elementi; 

 Toplotne 

razmere; 

Možna je stratifikacija v poletnem času kar pomeni 

toplejša gornja plast, ter hladnejša spodnja plast. V 

povprečju lahko pride do manjšega povečanja 

temperature Save kot posledica izgradnje celotne 

verige HE (glej poglavje v nadaljevanju). Glede na 

meritve iz leta 2019 [60] pa lahko v določenem 

obdobju zaradi stratifikacije na iztoku prihaja do nižjih 

temperatur kot so vstopne temperature. Vplivi so tako 

negotovi, vendar glede na izkušnje gorvodnih HE bodo 

spremembe na elementu toplotnih razmer tako 

majhne, da ukrepi niso potrebni. Vpliv je zanemarljiv 

(B+ ali 4+). 

Kisikove 

razmere; 

V določenih obdobjih se lahko v spodnjih plasteh 

znižajo koncentracije kisika v vodi. Kopičenje 

organskih snovi in njihova razgradnja lahko privede do 

pomanjkanja kisika v sedimentih zlasti v obdobju 

povišanih temperatur in pospešene aktivnosti 

dekompozitorjev. Primerjava z gorvodnimi 

akumulacijami [50] kaže, da bo v pretočnem 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice (7,68 mio m3) 

skoraj 96% celotne količine vode dobro ozračene (>8 
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mg O2/l), slabše ozračenih bo le dobre 4% vode (4-8 

mg O2/l), premalo (<4 mg O2/l) ozračene vode ne bo. 

Temu je razlog manjši in plitvejši bazen, tudi 

konfiguracija bazena je takšna, da je praktično 

zanemarljiv delež vode pod globino 8 m. Vpliv je  

nebistven (B ali 4). 

Slanost; Slanost oz. električna prevodnost se ne spreminja oz. 

je odvisna od drugih parametrov, ki niso neposredno 

vezane na zajezitev reke (npr. onesnaženost reke, 

vodostaj). Vpliv je  nebistven (B ali 4). 

Zakisanost; V primeru evtrofikacije se lahko občasno kratkotrajno 

pričakuje povečana zakisanost. Vpliv je  (B ali 4). 

Stanje hranil; Stanje s hranili se ne poslabša – se ne vnašajo nova 

hranila. Lahko pa se izrazi evtrofikacija zaradi 

obstoječih hranil v vodi.  

Ker je predvidena izgradnja pretočnega tipa HE, je 

možnost razvoja evtrofnosti majhna oz. je lahko 

izrazita v sušnem obdobju in nizkih pretokih, kljub 

temu pa je predviden pojav t.i. latentne oz. 

potencialne evtrofnosti. Vpliv je  nebistven (B ali 4). 

 Posebna onesnaževala; 

  Sintetična ali 

nesintetična 

onesnaževala, 

za katera se 

ugotovi, da se 

v pomembnih 

količinah 

odvajajo v to 

vodno telo. 

HE Mokrice ni vir posebnih onesnaževal. Na tem 

mestu se P. onesnaževala ne odvajajo v to vodno telo. 

Na dolgi rok pa se lahko zaradi povečane 

sedimentacije ob izjemnih hidroloških dogodkih 

izrazijo onesnaževala, ki se v obdobju več let 

koncentrirajo v sedimentih. Glede na izkušnje iz 

gorvodnih HE lahko pride v obdobju 10 let, občasno 

do poslabšanja (vendar bo še vedno ohranjeno dobro 

stanje). Glede na to, da je to zadnja HE v verigi 

pričakujemo da se bodo onesnaževala odložila najprej 

v gorvodnih HE in se bodo ob visokih vodah  

postopoma spirala dolvodno (lahko tudi več 

desetletij). Vpliva ni možno natančno napovedati. 

Verjetnost za poslabšanje na tem elementu je 

majhna. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

*Podrobnejša tabela opisov obremenitev na hidromorfološke elemente se nahaja v nadaljevanju v podpoglavju 

» II. HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI, KI PODPIRAJO BIOLOŠKE ELEMENTE« 
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Tabela 84: OPIS VPLIVOV POSEGA HE MOKRICE NA EKOLOŠKO STANJE VT SAVA MEJNI ODSEK 

Opis elementa  Opis možnih vplivov 

Biološki elementi; 

 Sestava in številčnost 

vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti); 

Taksonomska sestava in številčnost fitobentosa in 

makrofitov se bosta malo spremenili v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Niso predvidene 

pospešene rasti fitobentosa ali višjih rastlin, ki bi 

lahko povzročile neželene motnje organizmov, 

prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski 

kakovosti vode ali sedimentu. Ohranjeno bo dobro 

stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev; 

Taksonomska sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev se ne bosta spremenili v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Ohranja se dobro stanje. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Sestava, številčnost in 

starostna struktura rib. 

Starostna struktura ribjih združb bo lahko kazala 

znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-

kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti in v 

nekaterih primerih znake prekinitev v 

razmnoževalnem procesu ali razvoju določene vrste, 

in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo nekateri 

starostni razredi. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente*; 

 Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

 Količine in 

dinamike 

vodnega 

toka; 

Količina vode se na VT ne spreminja. Dolvodno od HE 

je pričakovan naravnemu podoben hidrološki režim. 

Na tem delu Save se v VT vrnejo tudi vse iz 

akumulacije izcejene podzemne vode.  Ni vpliva (A ali 

5). 

Povezave s 

telesi 

podzemne 

vode; 

Povezava s telesi podzemne vode se ne spremeni. Ni 

vpliva (A ali 5). 

 

Kontinuiteta toka: 

 Migracija rib Na migracijo rib ne bo neposrednega vpliva. Na HE 

Mokrice sta predvidena prehoda za vodne organizme. 

Ni vpliva (A ali 5). 

Premeščanje 

sedimenta 

Na tem odseku ne bo grajenih ovir, ki bi ovirali pretok 

proda. Po pa prisoten daljinski in kumulativen vpliv 

verige gorvodnih HE. Ob vnašanju proda v Savo iznad 

jezu NEK bo vpliv zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

 Spreminjanja 

globine in 

širine reke; 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 
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Strukture in 

substrata 

rečne struge; 

Dolvodno od HE Mokrice je med obratovanjem 

predvideno odlaganje proda, ki ga bodo odvzemali iz 

jezu pri NEK. Na ta način naj bi se z umetnim 

dodajanjem rinjenih plavin ustavil oz. upočasnil 

proces poglabljanja Spodnje Save. Posledično se bo 

tudi obogatila struktura substrata. Ni vpliva (A ali 5). 

Strukture 

obrežnega 

pasu; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente; 

 Splošni fizikalno-kemijski elementi; 

 Toplotne 

razmere; 

Možno je manjše povečanje povprečnih rečnih 

temperatur zaradi kumulativnih vplivov vseh 

gorvodnih akumulacij (glej poglavje v nadaljevanju). 

Glede na meritve iz leta 2019 [60] pa lahko v 

določenem obdobju zaradi stratifikacije na iztoku 

prihaja do nižjih temperatur kot so vstopne 

temperature. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Kisikove 

razmere; 

Morebitno pomanjkanje kisika v gorvodni akumulaciji 

se bo nevtraliziralo z obogatitvijo vode s kisikom v 

podslapju. Ni pričakovanih bistvenih sprememb glede 

na obstoječe stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Slanost; Slanost oz. električna prevodnost se ne spreminja 

oz. je odvisna od drugih parametrov, ki niso 

neposredno vezane na zajezitev reke (npr. 

onesnaženost reke, vodostaj). Vpliv je zanemarljiv 

(B+ ali 4+). 

Zakisanost; V primeru evtrofikacije se pričakuje povečana 

zakisanost. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Stanje hranil; Stanje s hranili se ne poslabša - se ne vnašajo nova 

hranila. Lahko pa se izrazi evtrofikacija zaradi 

obstoječih hranil v vodi.  

Ker je predvidena izgradnja pretočnega tipa HE, je 

možnost razvoja evtrofnosti majhna oz. je lahko 

izrazita v sušnem obdobju in nizkih pretokih, kljub 

temu pa je predviden pojav t.i. latentne oz. 

potencialne evtrofnosti. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 

4+). 

 Posebna onesnaževala; 

  Sintetična ali 

nesintetična 

onesnaževala, 

za katera se 

ugotovi, da se 

v pomembnih 

količinah 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 
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odvajajo v to 

vodno telo. 

*Podrobnejša tabela opisov obremenitev na hidromorfološke elemente se nahaja v nadaljevanju v podpoglavju 

» II. HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI, KI PODPIRAJO BIOLOŠKE ELEMENTE« 

 

Tabela 85: OPIS VPLIVOV POSEGA HE MOKRICE NA EKOLOŠKO STANJE VT KRKA OTOČEC BREŽICE 

Opis elementa  Opis možnih vplivov 

Biološki elementi; 

 Sestava in številčnost 

vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti); 

Taksonomska sestava in številčnost fitobentosa in 

makrofitov se bosta malo spremenjeni v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Ni predvidena  

pospešena rast fitobentosa ali višjih rastlin, ki bi 

lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju 

organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v 

fizikalno-kemijski kakovosti vode ali sedimentu. 

Ohranjeno bo dobro stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ 

ali 4+). 

Sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev; 

Taksonomska sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev se bo malo spremenila v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Ohranja se dobro 

stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Sestava, številčnost in 

starostna struktura rib. 

Starostna struktura ribjih združb lahko zaradi 

daljinskega vpliva akumulacije HE Mokrice kaže 

znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-

kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti, in 

v nekaterih primerih kaže znake v razmnoževalnem 

procesu ali razvoju določene vrste, in sicer v takem 

obsegu, da lahko manjkajo nekateri starostni 

razredi. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente*; 

 Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

 Količine in 

dinamike 

vodnega 

toka; 

Količina vode se na VT ne spreminja. Izlivni del Krke 

zaradi spremenjenih padcev bo izkazoval lokalno 

večje hitrosti. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Povezave s 

telesi 

podzemne 

vode; 

Povezava s telesi podzemne vode se ne spremeni. Ni 

vpliva (A ali 5). 

 

Kontinuiteta toka: 

 Migracija rib S spremembo nivelete izlivnega dela Krke bo prehod 

med Krko in Savo neoviran v vsakem trenutku tudi v 

času delovanja akumulacije. Pričakujejo se tudi 

določeni pozitivni vplivi odprtja prehodnosti jezu v 

Krški vasi na migracije rib. Vpliv je zanemarljiv (B+ 

ali 4+). 

Premeščanje Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 
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sedimenta 

Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

 Spreminjanja 

globine in 

širine reke; 

Zaradi zagotavljanja večje poplavne varnosti se 

izlivni del Krke nekoliko razširi. Globina se ohranja. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Strukture in 

substrata 

rečne struge; 

Rečno dno se izgradi na novo pri čemer se posnema 

obstoječi substrat. Dodajo se nove strukture rečnega 

dna, to so izmenično izmenjavanje brzic in tolmunov. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Strukture 

obrežnega 

pasu; 

Ni  bistvenih sprememb. Zasadi se avtohtona 

obrežna drevesna zarast. Dodajo se še stene za 

vodomce. Na izlivnem delu Krke se dodajo manjši 

zalivi (skledasta jezerca) na levem bregu. Vpliv je 

zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente; 

 Splošni fizikalno-kemijski elementi; 

 Toplotne 

razmere; 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

Kisikove 

razmere; 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

Slanost; Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

Zakisanost; Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

Stanje hranil; Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

 Posebna onesnaževala; 

  Sintetična ali 

nesintetična 

onesnaževala, 

za katera se 

ugotovi, da se 

v pomembnih 

količinah 

odvajajo v to 

vodno telo. 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

*Podrobnejša tabela opisov obremenitev na hidromorfološke elemente se nahaja v nadaljevanju v podpoglavju 

» II. HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI, KI PODPIRAJO BIOLOŠKE ELEMENTE« 

 

Tabela 86: OPIS VPLIVOV POSEGA HE MOKRICE NA EKOLOŠKO STANJE VT SOTLA PODČETRTEK - KLJUČ 

Opis elementa  Opis možnih vplivov 

Biološki elementi; 

 Sestava in številčnost 

vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti); 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

 

Sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Sestava, številčnost in 

starostna struktura rib. 

Starostna struktura ribjih združb lahko zaradi 

daljinskega vpliva akumulacije HE Mokrice kaže 

znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-
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kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti, in 

sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo nekateri 

starostni razredi. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente; 

 Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

 Količine in 

dinamike 

vodnega 

toka; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Povezave s 

telesi 

podzemne 

vode; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5. 

Kontinuiteta toka: 

 Migracija rib Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Premeščanje 

sedimenta 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

 Spreminjanja 

globine in 

širine reke; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Strukture in 

substrata 

rečne struge; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Strukture 

obrežnega 

pasu; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente; 

 Splošni fizikalno-kemijski elementi; 

 Toplotne 

razmere; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Kisikove 

razmere; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Slanost; Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Zakisanost; Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Stanje hranil; Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

 Posebna onesnaževala; 

  Sintetična ali 

nesintetična 

onesnaževala, 

za katera se 

ugotovi, da se 

v pomembnih 

količinah 

odvajajo v to 

vodno telo. 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 
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PRIMERJAVA HIDROELEKTARN NA SPODNJI SAVI [50] 

 

Da smo natančneje ocenili vpliv izgradnje HE Mokrice na stanje površinskih voda se 

opiramo na izkušnje iz gorvodnih HE. V nadaljevanju bomo predstavili splošno primerjavo 

HE na spodnji Savi s predvideno HE Mokrice. Kot je razvidno iz primerjave, ima HE 

Mokrice kar nekaj specifičnih lastnosti (glede na gorvodne HE) zaradi katerih 

ugotavljamo, da bo poslabšanje stanja v HE Mokrice (glede na ostale gorvodne HE) 

manjše [50]: 

 

 Delež pritokov: Sava v območju verige HE na spodnji Savi razen Krke nima 

večjih pritokov. V akumulacijske bazene HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice se 

izliva nekaj manjših potokov, ki v pretokih v profilih HE prispevajo manj kot 1% 

skupnega srednjega nizkega pretoka1. V bazen HE Arto Blanca se izliva nekaj 

razmeroma večjih pritokov (Mirna, Sevnična, Vranjski potok), vendar je njihov 

skupni prispevek slabih 3%. V bazen HE Mokrice se izliva Krka, ki v pretoku HE 

Mokrice predstavlja več kot 20% pretoka. Pritoki (če niso pretirano onesnaženi) 

predstavljajo dotok sveže vode, območje za drst in lahko ocenimo da ugodno 

vplivajo na stanje površinske vode. Vezano na domnevo, da se kakovost vode v 

akumulacijskih bazenih zaradi zajezitve spremeni in se življenjski pogoji za 

nekatere vrste vodnih organizmov poslabšajo, je za celovito podajanje ocene 

kakovosti vode in primerjavo med bazeni možno upoštevati, da voda iz pritokov 

situacijo izboljšuje. Zato lahko predpostavimo, da bo imela HE Mokrice bolj 

ugodne pogoje kot gorvodne HE.  

V zvezi z bodočim bazenom HE Mokrice lahko na podlagi najnovejših obdelav 

sklepamo, da so temperature Save in Krke na sotočju že dokaj izenačene. Krka je 

v povprečju nekoliko hladnejša od Save od junija do avgusta ter oktobra in 

novembra, vendar razlika komaj dosega 1°C (v juniju in oktobru), tipično pa je 

manjša. Ob tem je Sava že obremenjena z izpustom toplote NE Krško, za Krko pa 

je očiten trend naraščanja povprečne temperature. Kljub takšni povprečni sliki 

ostaja dejstvo, da Krka ob morebitnih hidroloških osvežitvah (kot so se npr. 

dogajale v juliju, predvsem pa avgustu 2019) bistveno hitreje reagira z znižanjem 

rečne temperature in s tem učinkoviteje ohlaja odsek pod sotočjem [60]. 

 Hitrost izmenjave vode: V skladu z »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo« je vodotok stalno tekoča 

celinska površinska voda, ki izvira iz naravnih virov in teče v naravnih ali 

reguliranih strugah, ter zajezena celinska voda, v kateri pride zaradi vodne 

zapore, hidroelektrarne ali jezu do upočasnitve vodnega toka, vendar zadrževalni 

čas vode zaradi zajezitve ni daljši od petih dni, pri čemer je zadrževalni čas 

količnik med prostornino zajezene vode in srednjim malim pretokom zajezene 

celinske vode. Po tem kriteriju so vse zajezitve HE na spodnji Savi vodotoki, 

kriteriju za stoječo vodo se najbolj približa akumulacijski bazen HE Brežice. Krajši 

čas zadrževanja vode v akumulacijskih bazenih pomeni, da je manj možnosti za 

pojav neželenih pojavov, kot so evtrofikacija in cvetenje alg, ki so predvsem 

posledica onesnaženosti vodotoka. Teh pojavov ne bi bilo, če voda ne bi bila 

onesnažena. V naslednjem grafu so prikazani časi zadrževanja vode v 

akumulacijah pri srednjem nizkem pretoku. Srednji nizki pretok je za prikaz izbran 
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zato, ker pri višjih, npr. srednjih pretokih, zadrževalni časi ne predstavljajo 

problema z vidika kakovosti vode. Iz spodnjega diagrama je razvidno, da se voda 

v vseh akumulacijskih bazenih, razen pri HE Brežice, razmeroma hitro izmenja. 

Zgornji časi izmenjave vode veljajo za srednje nizke pretoke sQn (med 58 m3/s 

pri HE Boštanj in 74 m3/s pri HE Mokrice). Ker so pretoki Save 11,4 mesecev na 

leto pretoki večji od navedenih pomeni, da se voda v vseh akumulacijskih bazenih 

dobro izmenjuje skozi vse leto, pri čemer so pogoji najbolj ugodni pri 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice. 

 

Slika 34: ZADRŽEVALNI ČAS VODE V AKUMULACIJI PRI sQn [50] 

 

 

 Hitrost vodnega toka: Hitrost vodnega toka v bazenu je pomembna iz več 

razlogov. Npr. pri večjih hitrostih je tok bolj turbulenten in zato se na površini v 

stiku z zrakom voda bolj ozrači, vodni tok je pomemben za orientacijo 

migratornim vrstam rib itd. Pri tem je kot najpomembnejša vrsta upoštevana 

platnica, za katero je potrebno zagotoviti povezljivost med Sotlo in Krko skozi 

akumulacijski bazen HE Mokrice zaradi zagotavljanja dobrega genetskega stanja 

populacije. Minimalna hitrost vodnega toka pri kateri se platnica še lahko orientira 

je 15-20 cm/s. Hitrosti v matici toka HE Mokrice bodo ca 20 cm/s pri jezovni 

zgradbi in ob vtoku v prehod za vodne organizme, ca. 30 cm/s v srednjem delu 

bazena in v zgornjem tudi nad 45 cm/s. Torej so hitrosti v matici toka v bazenu 

HE Mokrice v času drsti in večji del leta primerna za migracijo platnice, kar je 

eden od pogojev za doseganje povezljivosti za platnico na odseku Sotla – Krka. 

Na osnovi razmerja povprečnih hitrosti in hitrosti v matici toka v bazenu HE 

Mokrice in podatkov o povprečnih hitrostih lahko tudi brez 2D modelov, ki za 

gorvodne bazene niso bili izdelani, ocenimo hitrosti v njihovih maticah. Podobne 

hitrosti kot v bazenu HE Mokrice so v bazenu HE Krško, v katerem je prav tako 
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hitrost matice vzdolž bazena povsod višje od 20 cm/s. V bazenih HE Boštanj in 

Arto-Blanca so hitrosti matice v spodnjih delih bazenov nekoliko pod 20 cm/s, v 

bazenu HE Brežice pa ca. 5 cm/s. 

 

Tabela 87: POVPREČNE HITROSTI V PROFILIH AKUMULACIJSKIH BAZENOV PRI SQN (POVPREČJE 
OBDOBJA MAREC – MAJ) 

 Pretok 

sQn 

(m3/s) 

Povprečna hitrost (m/s) 

spodaj v sredini zgoraj 

HE Boštanj 132,3 0,08   

HE Arto Blanca 136,2 0,06   

HE Krško 137,6 0,12   

HE Brežice 138,1 0,02   

HE Mokrice 171,6 0,10 (0,20*) 0,20 (0,30*) 0,77 (nad 

0,45*) 

* Hitrost matice toka izračunana z 2D modelom 

 

 Temperatura: Z meritvami pred in po izgradnji akumulacijskih bazenov ter 

matematičnimi modeli je ugotovljeno, da akumulacijski bazeni HE na Spodnji Savi 

dejansko ne zvišujejo temperature vode, kot se je predhodno domnevalo. Glede 

na meritve na gorvodnih HE (HE Vrhovo, HE Boštanj in HE Blanca) ter na poročilo 

Medsebojni vplivi energetskih objektov ob in na reki Savi z vidika toplotne 

obremenitve Save – revizija a, (IBE d.d., 2012) prihaja v bazenih HE do 

stratifikacije vode. Pri tem se gornja plast vode, ki je debeline od 0,75 m na 

gornjem delu akumulacije, do 2 m na spodnjem delu akumulacije, segreva bolj 

intenzivno in preprečuje segrevanje spodnjim plastem vode. V globini bistvenih 

temperaturnih sprememb ni (le razpon dnevnega nihanja temperature je 

manjši).Temperaturno stanje vode v bazenu Mokrice bo v povprečju podobno 

današnjim temperaturam Save brez zajezitve. Na to kažejo meritve v obstoječih 

gorvodnih bazenih, ki niso bistveno dvignili temperature Save. V vročih poletnih 

razmerah bo nekoliko hladnejša Krka predstavljala vir sveže vode za bazen 

Mokrice. 

 Vsebnost kisika: Vsebnost kisika v vodi akumulacijskih bazenov HE na Savi je 

odvisna od več faktorjev, v glavnem pa jo povezujejo s temperaturo, vsebnosti 

alg in drugih mikroorganizmov, hidravličnimi razmerami (turbulenco). Meritve 

vsebnosti kisika v akumulacijskem bazenu HE Boštanj 1.08.2018 med 6:00 in 

6:30 v najglobljem delu bazena ca. 1 km gorvodno od pregradnega profila so 

pokazale, da je do globine 8 m vsebnost raztopljenega kisika več kot 8 mg/l, v 

večji globini pa so bile izmerjene vrednosti 7,9 – 2,9 mg/l. V spodnji dvometrski 

plasti pa je izmerjena količina pod 4 mg/l, kar je v skladu z Uredbo o kakovosti 

površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. L. RS št. 46/02 in 46/4- 

ZV-1) neprimerno za življenje rib. Vsebnost kisika v vodi akumulacijskega bazena 

HE Mokrice je aproksimativno ocenjena na osnovi enakih izhodišč (globina do 8 m 

dobro ozračena, 8-10 m slabše, nad 10 pa nezadostno. Ob predpostavki, da 

temperatura vode ne bo presegala 25-26 ⁰C bo voda vsebovala več kot 8 mg 

kisika na liter, v nižjih hladnejših plasteh pa več. Primerjava kaže, da bo v bazenu 

Mokrice (7,68 mio m3) skoraj 96% celotne količine vode dobro ozračene, slabše 
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ozračenih bo le dobre 4% vode, premalo ozračene vode ne bo. Temu je razlog 

manjši in plitvejši bazen, tudi konfiguracija bazena je takšna, da je praktično 

zanemarljiv delež vode pod globino 8 m, kjer so razmere za življenje rib manj 

primerne. Primerjava je groba in temelji na analogiji, za bolj natančne rezultate bi 

bilo potrebno izdelati podrobnejšo analizo in izračune, ki bodo upoštevali toplotne 

razmere v bazenu in druge parametre, ki vplivajo na vsebnost kisika v vodi. Če 

upoštevamo dejstvo, da se v akumulacijski bazen HE Mokrice izliva Krka, ki po 

vsej verjetnosti v kritičnih razmerah vsebuje več raztopljenega kisika, ter hitrejšo 

izmenjavo vode v bazenu, kar pripomore boljšim razmeram zlasti v poletnem 

času, ko je povečana nevarnost cvetenja alg in evtrofikacije lahko sklepamo, da 

bodo razmere glede vsebnosti kisika boljše kot v bazenu HE Boštanj. 

 

Slika 35: VSEBNOST KISIKA V HE MOKRICE  [50] 

 

 

 

 Povezanost med akumulacijami, habitati v pritokih in povezanost z njimi: 

Za ohranitev populacije rib v akumulacijskih bazenih je pomembna povezanost 

med posameznimi akumulacijskimi bazeni ter ohranitev povezave s pritoki, zlasti 

če v pritokih obstajajo možnosti za drst. Večji pritoki z ustreznimi pogoji za 

življenje rib in drugih vodnih organizmov in ustrezno prehodnostjo imajo zelo 

velik, če ne odločujoč pomen za njihovo dobro stanje. Od bazena do bazena so 

razmere različne, kar vpliva tudi na razlike v velikosti in sestavi populacij v 

posameznih bazenih. Bazen HE Boštanj ima najslabše pogoje med vsemi bazeni: 

nima prehoda za vodne organizme in ni povezan z drugimi akumulacijami, ker 

prehod ni bil zgrajen niti ob gorvodni HE Vrhovo.  V akumulacijskem bazenu HE 
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Boštanj ni večjih stalnih pritokov, pa še ti so zaradi v preteklosti izvedenih 

regulacij slabo prehodni za ribe iz Save. Bazen HE Arto – Blanca je s prehodom 

za vodne organizme ter prehodi ob dolvodnih pregradnih objektih povezan s Savo 

le v dolvodni smeri, vendar poleg nekaj manjših stalnih pritokov ima nekoliko 

večji pritok Mirna, ki je tudi pred izgradnjo HE Blanca predstavljal pomemben 

habitat za ribe, ki so drstile v njenem izlivnem odseku. Trenutno poteka izdelava 

drč in drstišč na izlivnem delu Mirne. Akumulacijski bazen HE Krško je s prehodi 

za vodne organizme povezan tako z gorvodno, kot z dolvodnimi akumulacijami, v 

akumulacijo se poleg nekaj manjših izliva le en pomembnejši pritok (Brestaniški 

potok), ki je manjši od Mirne.  Situacija pri HE Brežice je glede pritokov podobna 

kot pri HE Krško. Opremljena je s prehodom za vodne organizme in ima le en z 

ribami naseljen pritok (Potočnica). Pri HE Mokrice sta predvidena dva prehoda za 

vodne organizme. Poleg Krke se v Savo izlivata tudi potoka Močnik in Struga ter 

drenažni kanal na desnem nasipu akumulacijskega bazena. Krka je največji pritok 

na odseku spodnje Save, in predstavlja zelo pomemben habitat za ribe in druge 

vodne organizme, kar je od velikega pomena za vzdrževanje dobrega stanja tudi v 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice. Tudi omenjeni pritoki sicer imajo razmeroma 

majhne (manj kot 1 m3/s) vendar stalne pretoke in bodo z zelo veliko verjetnostjo 

predstavljali pomemben habitat tudi za reofilne vrste rib. Trenutno v teh manjših 

pritokih ni zagotovljena prehodnost ribam iz Save v času nizkih pretokov, to pa se 

bo zgodilo s polnitvijo akumulacijskega bazena HE Mokrice. Zaradi povezanosti s 

habitati v Krki in manjših pritokih, dveh povezav s spodnjo vodo namesto ene 

bodo razmere za ribe in druge vodne organizmov bazenu HE Mokrice bistveno 

boljše kot v gorvodnih bazenih. 

 Ureditve za zagotovitev življenjskih pogojev za ribe in druge vodne 

organizme: V gorvodnih bazenih (HE Vrhovo, Boštanj, Blanca in Krško) je 

izvedenih razmeroma malo ali skoraj nič ureditev v strugi in brežinah, ki bi bile 

namenjene izboljšanju življenjskih pogojev za ribe in druge vodne organizme. Tu 

gre predvsem za plitvine, zalive, tolmune, trstičevje, večje kamne in potopljena 

drevesa, ki ustvarjajo primerne pogoje za življenje rib. Pri HE Blanca je nekaj 

takšnih ureditev v prehodu za vodne organizme. Veliko teh ureditev je izvedenih v 

bazenu HE Brežice, predvidene so tudi v bazenu HE Mokrice. Od vseh bazenov HE 

na Spodnji Savi je prav pri HE Mokrice predvidenih največ ureditev za izboljšanje 

življenjskih pogojev za ribe in vodne organizme.  

 

Krka kot največji pritok Save, ugodnejše hidravlične razmere in največji obseg ureditev 

za izboljšanje življenjskih pogojev in prehodnost za vodne organizme so argumenti, ki 

kažejo, da bo bazen HE Mokrice ponujal najugodnejše pogoje za dobro stanje rib in 

drugih vodnih organizmov med vsemi bazeni HE na Spodnji Savi in je v nekaterih 

elementih dejansko neprimerljiv z zgornjimi bazeni, zlasti z bazenom HE Boštanj [50]. 

Vse zgoraj navedeno upoštevamo v nadaljevanju pri oceni vpliva HE Mokrice na stanje 

površinskih voda. Pri čemer z določanje bodočega stanja uporabimo primerjavo z vplivi, 

kot jih imajo gorvodne HE na stanje površinskih voda. 

 

Glavni zaključki študije »Primerjava bazena HE Mokrice z bazeni drugih HE na spodnji 

Savi (IBE d.d., 2019) so: 
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 Vloga HE Mokrice kot izravnalnega bazena verige HE že sama po sebi zagotavlja 

najbolj enakomeren pretok skozi akumulacijo, podoben naravnem. 

 Delež pritokov, t.j. »sveže« vode je v času nizkih pretokov pri Mokricah največji in 

znaša več kot 20% za razliko od gorvodnih akumulacijskih bazenov, kjer pritoki 

predstavljajo le par procentov pretoka skozi bazen. 

 Zadrževanje vode v akumulacijskem bazenu je najkrajše – krajši čas zadrževanja 

pomeni tudi manj možnosti za razvoj nezaželenih procesov, kot je npr. 

evtrofikacija in cvetenje alg. 

 V bazenu HE Mokrice so, podobno tudi v bazenu HE Krško, hitrosti toka največje. 

V celem bazenu je hitrost matice toka več kot 20 cm/s, kar bo platnicam večji del 

leta, zlasti v času drsti omogočalo orientacijo v bazenu in prehodnost in 

povezljivost populacij v Sotli in Krki. 

 Glede temperatur in vsebnosti kisika je podana zelo verjetna ocena, da bo stanje 

ugodno, glede kisika nekoliko boljše kot v bazenu HE Boštanj. V bazenu HE 

Mokrice je pričakovati podobne temperature kot so že danes, ker bazeni HE na 

spodnji Savi praktično ne vplivajo na temperaturo vode. 

 Krka kot najvecji pritok Save, ugodnejse hidravlicne razmere in najvecji obseg 

ureditev za izboljsanje zivljenjskih pogojev in prehodnost za vodne organizme so 

argumenti, ki kazejo, da bo bazen HE Mokrice ponujal najugodnejse pogoje za 

dobro stanje rib in drugih vodnih organizmov med vsemi bazeni HE na Spodnji 

Savi in je v nekaterih elementih dejansko neprimerljiv z zgornjimi bazeni, zlasti z 

bazenom HE Bostanj [50]. 

 

 

I. BIOLOŠKI ELEMENTI 

 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva in bentoških nevretenčarjev 

 

V času gradnje akumulacije bo prišlo do uničenja vodnega rastlinstva in bentoških 

nevretenčarjev na okvirno 3 km Save (VT Sava Krško Vrbina), to je zaradi poglobitve 

Save dolvodno od HE Brežice (na območju sotočja s Krko) ter zaradi gradnje jezovne 

zgradbe. Na preostalem delu Save med gradnjo ne bo prišlo do neposrednega posega na 

vodno rastlinstvo in bentoške nevretenčarje. Prišlo bo do posrednega daljinskega vpliva: 

kalnost.  

 

Z zmanjšanjem presevnosti vodnega medija pričakujemo začasen upad produkcije 

makrofitov in fitobentosa. Vrstna sestava in razmerje med različnimi taksoni fitobentosa, 

bi bila v slabših svetlobnih razmerah spremenjena. Med avtotrofnimi organizmi 

pričakujemo manj negativnih vplivov kalnosti na združbo kremenastih alg in 

cianobakterij, ki imajo široko tolerančno območje. Permanentno povečana kalnost vode 

in usedanje suspendiranih delcev torej predstavljata motnji, ki bi povzročili spremembe v 

strukturi združb vodnih organizmov, kar bi se odražalo v spremenjenem delovanju 

ekosistema in posledično spremenjenem ekološkem stanju vodotoka. Z zmanjševanjem 

primarne produkcije v vodnem okolju se poslabšajo kisikove razmere zaradi manjšega 

biogenega prezračevanja. Slabše uspevanje avtorofnih organizmov pomeni tudi manjšo 

porabo hranilnih snovi (nitrat, ortofosfat) in posledično povečanje potencialne trofičnosti 

sistema po toku navzdol. Manj avtotrofnih organizmov v sistemu pomeni tudi manj hrane 
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za heterotrofne organizme. Zmanjšanje številčnosti populacij heterotrofnih organizmov, 

kot so bentoški nevretenčarji in ribe, pa se lahko odrazi tudi v povečani organski 

obremenjenosti vodnega ekosistema(več v poglavju kemijski in fizikalno-kemijski 

elementi). 

 

V času obratovanja bo ekosistem tekoče vode dobil lastnosti ekosistemov počasi tekočih 

voda (profilna hitrost se v bodočem stanju prepolovi). Kljub predvideni izgradnji pretočne 

HE se bo podaljšal zadrževalni čas vode, kar bo vplivalo na osnovne procese v 

ekosistemu (reaeracija, respiracija, biološka razgradnja, kemijski gradient snovi,…).  

Glede na rezultate državnega monitoringa sicer odsek (Podgračeno, Jesenice na 

Dolenjskem) po modulu saprobnost dosega dobro ekološko stanje, vendar bi se ob 

spremenjeni hidrologiji, hidromorfologiji in posledično samočistilni sposobnosti reke lahko 

stanje poslabšalo.   

 

Upočasnjen vodni tok zaradi povečanja prečnega profila struge v zajezitvi omogoči tudi 

pospešeno sedimentacijo suspendiranih delcev, kar privede do zamuljevanja dna v 

bazenu in spremeni strukturo združbe. Sedimentacija delcev povzroči zasenčenje 

avtotrofnih organizmov in zmanjša primarno produkcijo sistema, kar povečuje možnost 

preobremenjenosti s hranili (trofičnosti). Sprememba hitrosti vodnega toka povzroči tudi 

spremembe substrata, ki lahko postane neprimeren za določene vrste organizmov in 

favorizira druge. Povečana sedimentacija finih delcev zapolni intersticijske prostore v 

substratu, kar spremeni združbo bentoških nevretenčarjev. Kopičenje organskih snovi in 

njihova razgradnja lahko privede do pomanjkanja kisika v sedimentih zlasti v obdobju 

povišanih temperatur in pospešene aktivnosti dekompozitorjev. Povečano kopičenje 

organskih snovi v vodi favorizira določene taksone, kar lahko povzroči motnje kroženja 

snovi v sistemu. Organski delci lahko potencialno vstopajo v reakcije 

remobilizacije/resuspenzije snovi iz sedimenta (npr. težkih kovin, ostanki 

fitofarmacevtskih sredstev).  V akumulaciji HE Mokrice bo prisotna permanentno 

povečana sekundarna kalnost (več v poglavju fizikalno – kemijski elementi), kar ima 

negativne vplive na vse vodne organizme, kar vodi v spremembo strukture združb in s 

tem kroženje snovi ter dinamično ravnotežje sistema. Sekundarna kalnost povzroči 

spremembo življenjskega prostora in premik bioloških procesov iz bentosa v prosto 

vodno maso. V zajezenih sistemih se lahko z zadrževanjem vode poveča biološka 

kalnost, ki je rezultat namnožitve fitoplanktona. V primeru HE Mokrice ne pričakujemo 

fitoplanktonskih namnožitev, saj bo vodni tok še vedno omejitveni dejavnik za 

planktonske združbe. 

 

Ocena predvidenega vpliva glede na primerjavo z gorvodnimi HE za sestavo in številčnost 

vodnega rastlinstva in bentoških nevretenčarjev 

 

Namen tega poglavja je primerjava parametrov ekološkega stanja na različnih odsekih 

spodnje Save (predstavljeni v Zvezku 4) za oceno napovedi bodočega ekološkega stanja. 

Radi bi obravnavali stanje fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti na 

akumulacijah, ki so različno dolgo dejavne. V primerjavo smo vključili merilna mesta v 

Vrhovem (HE Vrhovo dejavna od leta 1993), Boštanju (HE Boštanj dejavna od leta 

2006), Blanci (HE Blanca dejavna od leta 2008) in Brestanici (HE Krško v poskusnem 

obratovanju od aprila 2013). Državna merilna mesta so na HE Vrhovo ter HE Krško 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  350 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

(Brestanica), medtem ko je meritve na HE Boštanj ter HE Blanca in HE Krško izvajal 

ERICO Velenje inštitut za ekološke raziskave d.o.o.. 

 

Raziskava bentoških nevretenčarjev je pokazala zmerno (v letu 2009) in celo slabo (v 

letu 2012 in 2018) saprobno stanje v Vrhovem (najdlje delujoča HE), zelo dobro v 

Boštanju v letu 2012 in dobro v 2019 in zelo dobro v letu 2012 in dobro v letu 2019 v 

Blanci  ter na dobro saprobno stanje v Brestanici v letu 2011 in slabo v 2018. 

 

Po pregledu fitobentosa je bilo odsekoma v Vrhovem in Brestanici dodeljeno dobro 

saprobno in trofično stanje v letu 2012 ter zelo dobro v 2019 za saprobni modul ter 

dobro za trofični modul v HE Brestanica, odseku v Blanci zelo dobro saprobno in trofično 

stanje, odseku v Boštanju pa zelo dobro (2012 in 2019) saprobno ter dobro trofično 

stanje v 2012 in zmerno v 2019. Na podlagi teh meritev, ker se je stanje poslabšalo v 

obdobju med 2012 in 2019 lahko predvidimo, da imajo HE negativni vpliv na oceno 

fitobentosa (modul trofičnosti). 

 

Za HE Krško je bilo v 2019 ugotovljeno na podlagi modula hidromorfološke 

spremenjenosti/splošne degradiranosti dobro ekološko stanje vodotoka. Ocena stanja 

vodotoka na osnovi fitobentosa je pokazala, da je ekološko stanje na podlagi modula 

saprobnosti dobro, na podlagi modula trofičnosti pa zmerno. 

 

Predpostavimo lahko, da na slabo stanje bentoških nevretenčarjev (organizmi, ki živijo 

na in v rečnem dnu) na HE Vrhovo vpliva več faktorjev: 

 HE Vrhovo je najdlje delujoča (več kot 20 let) HE in se je v njej dno že močno 

preoblikovalo (prisotnost usedlin oz. mulja na dnu); 

 HE Vrhovo je prva v sklopu elektrarn na Spodnji Savi, kar pomeni da se v njej 

zadrži in usede na dno večji del plavin iz Savinje in srednje Save, vključno z 

onesnaženjem iz industrijskega predela Zasavja in Celjske kotline. 

 

Na podlagi tega lahko ocenimo, da se bo tudi na HE Mokrice z leti (10 let in več) stanje 

bentoških nevretenčarjev poslabšalo zaradi postopnega nalaganja sedimentov na dno. Ni 

pa nujno da bo doseženo slabo stanje (trenutno je na območju HE Mokrice dobro 

saprobno stanje za bentoške nevretenčarje) ker se bo večji del onesnaženja zadržal na 

gorvodnih HE. Ravno tako je predvideno čiščenje rečnih sedimentov. 

 

Podatki o ekološkem stanju voda na območju verige spodnje Save so preveč pomanjkljivi 

oz. meritve po novi metodologiji ne potekajo dovolj časa, da bi lahko z gotovostjo ocenili 

vplive HE na ekološko stanje vode (Biološki elementi kakovosti). Na posameznih merilnih 

mestih ekološko stanje voda niha bolj v odvisnosti od leta do leta, kot od lokacije. 

Predpostavimo lahko, da je na dolgi rok (cca 10 let) možno pričakovati poslabšanje 

ekološkega stanja voda na HE Mokrice, predvsem po modulu hidromorfološke 

spremenjenosti in saprobnost (bentoški nevretenčarji).  

 

Glede na razpoložljive podatke lahko predvidevamo, da se ekološko stanje vode po 

izgradnji HE Brežice in HE Mokrice ne bo bistveno spremenilo v naslednjih štirih letih po 

izgradnji HE. Predvidoma se bo stanje najprej poslabšalo za bentoške nevretenčarje 

zaradi trenutne degradacije habitata ob izgradnji, vendar se pričakuje zboljšanje tudi 
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tega stanja v prvih letih po izgradnji, kasneje pa postopno ponovno slabšanje s končnim 

stanjem umirjanja trenda slabšanja.    

 

Ekološko stanje voda na HE Mokrice lahko pade v razred slabo stanje ob hkratnem 

pojavu izredno sušnega leta8, zato je nujno izvesti vse omilitvene ukrepe, da se ublažijo 

škodljivi vplivi plana.  Po drugi strani pa kaže primerjava z gorvodnimi HE [50], da bo 

imela HE Mokrice ugodne hidrološke pogoje (hitrost toka, dotok sveže vode iz reke Krke), 

ki bo omogočal, da se bo dlje časa ohranilo obstoječe dobro stanje. 

 

Tabela 88: PREDVIDENO STANJE BIOLOŠKIH ELEMENTOV KAKOVOSTI NA OBMOČJU AKUMULACIJE HE 

MOKRICE – VT SAVA KRŠKO VRBINA 

Biološki elementi kakovosti 

 
Fitobentos in makrofiti Bentoški nevretenčarji 

Saprobnost Trofičnost Saprobnost Hidr. sprem 

Obstoječe stanje ZELO DOBRO ZELO DOBRO DOBRO DOBRO 

Ocena predvidenega 
stanja 

DOBRO  ali 

DOBRO ZMERNO ZMERNO ZELO DOBRO 

 

HE Mokrice bo imela na spremembe bioloških elementov reke Krke in Sotle v času 

obratovanja zanemarljiv vpliv.  

 

 

Sestava, številčnost in starostna struktura rib 

 

 Izguba habitatnih struktur, 

Vplivi bodo nastali zaradi dviga vodne gladine, ki bo potopil plitvine, prelive in brežine. 

Poleg tega bo v akumulaciji nastala sprememba mozaične sestave tal, ki bo posledica 

povečane sedimentacije in kopičenja organskih in anorganskih snovi na dnu akumulacije 

zaradi zmanjšane hitrosti in nosilnosti vodnega toka. Z izvedbo obvodne struge, prehoda 

za vodne organizme, urejanje izlivnega dela Krke in pritokov, preusmeritev Gabernice v 

MO4 se ohranjajo podobne habitatne strukture na območju plana kot so v stanju pred 

izvedbo. 

 

V okviru Uredbe DPN/IDP [113], [10] je predvidena ohranitev 20 % naravnih brežin 

Save, minimalno potrebni posegi v pritoke, njihova sonaravna ureditev in nadomeščanje 

obrežne vegetacije (npr. 44., 45., 46., 55. členi), kar bo omililo opisane vplive. V okviru 

že omenjenih ureditev izlivnega dela Krke bodo urejena tudi skledasta jezerca in 

                                           
8 V letu 2011 je bilo na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem že zmerno stanje zaradi elementa fitobentos in 
makrofiti (saprobnost) vendar je to merilno mesto dolvodno od predvidene HE Mokrice in tudi dolvodno od 
pritoka Sotle. Namreč v letu 2009 ko je na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem bilo zaradi elementa 
fitobentos in makrofiti (trofičnost) zmerno stanje je bilo gorvodno na merilnem mestu Podgračeno (ki leži na 
območju predvidene HE Mokrice) stanje za fitobentos in makrofiti (trofičnost) za dva razreda boljše to je zelo 
dobro. Iz tega lahko predvidevamo, da je merilno mesto Jesenice na Dolenjskem pod vplivom pritoka Sotle. 
Med merilnim mestom Podgračeno in Jesenice na Dolenjskem namreč ni drugih pritokov oz. izpustov odpadnih 
voda, ki bi lahko vplivali na poslabšanje ekološkega stanja razen Sotle.  
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sonaravne brežine, v reki Savi pa plitvine, kar bo prispevalo k ponovno vzpostavljeni 

raznolikosti struktur v tem delu Krke in Save. 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

Gradnja vseh objektov jezovne zgradbe je predvidena v eni gradbeni jami. Ker položaj 

jezovne zgradbe zavzame celoten prečni profil rečne struge z delnim pomikom v desni 

breg (strojnica), je potrebno za formiranje gradbene jame predhodno izvesti obtočni 

kanal. Obtočni kanal bo v času gradnje služil tudi za povezanost reke Save za vodne 

organizme tako, da ocenjujemo, da se bo v času gradnje v reki Savi ohranjala 

povezanost habitatov. 

 

Predvidena je ureditve izlivnega dela Krke pred izvedbo akumulacijskega bazena.  

Načrtuje se ureditev  izlov in premestitev rib gorvodno nad območje gradnje.  Izvedba 

posega se načrtuje v času izven obdobja drstitve rib, s čimer bodo vplivi fragmentacija 

habitata in postavitve ovir v reko Krko omiljeni. V okviru projekta je predviden tudi 

ukrep, ki podrobneje definira faznost gradnje in zagotavljanje prehodnosti za vodne 

organizme tudi v času gradnje. 

 

Podobno, se predvideva urejanje izlivnih del pritokov Save v času izven drstitve. V času 

posegov v pritoke bi prav tako lahko prihajalo do začasne postavitve ovir v habitat 

vodnih organizmov. 44. člen Uredbe [113] predvideva, da se zemeljska dela opravljajo 

tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti. Isti člen 

predvideva tudi, da se pri načrtovanju in izvedbi prehoda za vodne organizme, 

preureditve Krke in drugih pritokov Save ter pripravi programa okoljskega monitoringa 

zagotavlja sodelovanje strokovnjaka za ribe.  

 

Z izvedbo obvodne struge, prehoda za vodne organizme, urejanje izlivnega dela Krke in 

pritokov, preusmeritev Gabernice v MO4 se ohranjajo podobne habitatne strukture na 

območju plana kot so v stanju pred izvedbo, ter zagotavljajo ohranjaje celovitosti 

zadevnega območja oz. trajno ohranitev značilnosti na območju načrtovanega posega 

HEMO. 

 

 Hidro-morfološke spremembe habitatov, ki vključujejo spremembe vodnega 

režima, naravne dinamike vodotoka, preoblikovanja brežin in struge vodnih teles. 

 

Nivo vode v Savi se bo zvišal, hitrost toka se bo zmanjšala, rečni ekosistem bo dobil bolj 

značaj počasi tekoče reke. Tako pričakujemo   spremembe rečnega habitata predvsem 

reofilnih vrst rib (upiravec (Zingel streber), pohra (Barbus meridionalis), zvezdogled 

(Gobio uranoscopus) in kesslerjev globoček (Romanogobio kesslerii)) v manjši meri pa 

ostalih vrst (beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus), platnica (Rutilus virgo), bolen 

(Aspius aspius), velika nežica (Cobitis elongata), pezdirk (Rhodeus amarus), zlata nežica 

(Sabanejewia aurata)). Zaradi izvedbe nadvišanja dna Krke bo vpliv hidroloških 

sprememb na Krki skrajšan do sotočja. V primeru, če ne bi bilo nadvišanja bi segal vpliv 

akumulacije do jezu v Krški vasi. 
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Iz DGD [59] izhaja, da bo v izlivnem odseku Krke zagotovljen rečni pretočni režim tako, 

da bo pri izlivu izveden kaskadni odsek dolžine 195 m, ki bo premoščal višinsko razliko s 

stopnjami višine 0,1 m, v območju katere se bo omejilo širjenje zajezitve v Krko s strani 

zajezene Save s HE Mokrice. S tem se bo po projektantski oceni v največji možni meri 

ohranjal rečni ekosistem ter hidromorfološke značilnosti odseka v tem delu  Krke. 

 

Poleg tega Uredba DPN (55. člen [113]) predvideva, da se na mestih v akumulaciji, kjer 

ni nevarnosti odplavitve, sidrajo odmrla drevesa, s čimer se vpliva na morfologijo struge 

(tolmuni, prodišča, meandri) in hidravlične lastnosti ter na kopičenje anorganskih in 

organskih delcev. Poleg tega se predvideva na brežinah akumulacije zasaditev in 

vzdrževanje avtohtone obrežne vegetacije ter na erozijsko manj obremenjenih mestih 

sonaravne ureditve brežin (protierozijski pas trstičevja, vrbovi, potaknjenci, vrbovi 

popleti, plotovi, kašte, fašine ipd.). Vzpostavi se hidromorfološke strukture (akumulacije 

plavnega lesa, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, 

zapadlo drevje). Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to hidravlično 

izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi reda velikosti od 2 do 10 metrov, z različnimi globinami 

vode (sipine, tolmuni). Slednje bo vplivalo k ublažitvi hidro-morfoloških sprememb 

habitatov. 

 

 Onesnaževanje, ki s stališča rib in obloustk v času gradnje vključuje predvsem 

odpadke in odpadne vode ter emisije (gradbenih, vzdrževanih) strojev. 

 

V času gradnje je možno kaljenje vode in negativni vpliv suspendiranih snovi na 

populacije ribjih vrst, saj te snovi povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 

zmanjšajo odpornost na okužbe ter zaradi slabše vidljivosti lahko pomenijo ovirano 

prehranjevanje rib. Poleg tega obstaja tudi nevarnost izcejanja betonskih odplak, goriv, 

biorazgradljivih olj, in drugih snovi v vodo.  

 

Uredba [113] v 62. členu predvideva, da se zagotovi taka organizacija gradbišča, da se 

prepreči 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. Kot izhaja iz poglavij Odpadki in Vode pa bo vpliv zaradi onesnaževanja 

nebistven. 

 

V času obratovanja 

 

Primerjava hidroelektrarn na spodnji Savi [50] kaže na to, da bodo imele HE Mokrice v 

času obratovanja najbolj ugodne pogoje za življenje rib v primerjavi z ostalimi HE na 

spodnji Savi. Predvsem razlog za to je relativno visoka hitrost vodnega toka, zadostnost 

prezračenosti s kisikom, dotok sveže vode iz Krke in prostor za drst, ukrepi za 

zagotavljanje pestrosti habitatov v vodnem telesu ter prehod za vodne organizme in 

obvodna struga so vse specifični ukrepi, ki bodo omilili vplive obratovanja HE Mokrice. V 

poglavju »1.2. Vpliv na ekosisteme…« se nahajajo tudi mnenja strokovnjakov za ribe o 

oceni uspešnosti omilitvenih ukrepov. 

 

 Sprememba vrstne sestave in populacij 
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HE Mokrice predvsem pomeni hidromorfološko spremembo režima reke (voda v bazenu 

ne bo stala temveč bo vedno prisoten pretok, za zagotavljanje naravnega odtoka na 

mejnem delu). To predstavlja spremembe v globini, hitrosti, pretoka, temperature, 

vsebnosti kisika, motnosti, nosilnosti in odlaganja sedimentov, suspendiranih snovi in 

kemijske sestave ter rečnega bentosa, ki predstavlja prehranski vir za reofilne vrste. 

Rečne vrste se bodo morale  prilagoditi na nove razmere.  

 

Posledično se bodo reofilne oz. vrste hitro tekočih voda (pohra (Barbus meridionalis), 

zvezdogled (Gobio uranoscopus), upiravec (Zingel streber) in kesslerjev globoček 

(Romanogobio kesslerii), klen (Squalius cephalus), podusti (Chondrostoma nasus nasus), 

mrene (Barbus barbus), pisanke (Alburnoides bipunctatus) in navadni globočki (Gobio 

obtusirostris)) v AK bazenu umikale limnofilnim vrstam. Pričakujemo lahko, da se bodo 

povečale populacije ribjih vrst stoječih in počasi tekočih voda – limnofilnih vrst oziroma 

vrst, tolerantnih na spremembe vodnega režima (populacije ogrice (Vimba vimba), 

rdečeoke (Abramis bjoerkna), beloplavutega globočka  (Gobio albipinnatus), činklje 

(Misgurnis fossilis), pezdirka (Rhodeus amarus); potencialno pa tudi linja (Tinca tinca), 

ščuke (Esocidae), soma (Siluris glanis) in smuča (Sander lucioperca)). Obstaja tudi 

nevarnost nezaželene razširitve tujerodnih vrst, kar bi predstavljalo še dodatno grožnjo 

za zmanjšanje števila vrst. 

 

Uredba DPN (55. člen [113]) določa, da se dolvodno od hidroelektrarne Mokrice zagotovi 

približek naravne dinamike pretoka. Režim spuščanja vode iz akumulacije mora dopuščati 

nihanje pretokov, vendar hitrost dviga gladine spodnje vode ne sme biti tako velika, da bi 

se pojavilo povečano izpiranje materiala ter posledično poglabljanje vodotoka in 

odplakovanje vodnih organizmov. Z ukrepom se kontrolirano regulirajo hitrosti dviga 

spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne 

organizme. Ukrep se izvaja na zadnji pregradi v verigi hidroelektrarn. V primeru 

izgradnje HE na Savi v RH se smiselnost ukrepa ponovno preuči. 

 

Na reki Krki bodo izvedeni ukrepi za ublažitev hidroloških sprememb, kot je opisano 

zgoraj, v fazi obratovanja. 

 

 Fragmentacija habitata in postavitev ovir 

 

S stališča fragmentacije habitata in postavitve ovir bodo ribe in obloustke prizadete ob 

izgradnji jezovne zgradbe, ureditvi izlivnega dela reke Krke in ostalih pritokov Save.  

 

Uredba [113] predvideva ureditev prehoda za vodne organizme (16. člen), ki bi ob 

primerni ureditvi predstavljala funkcionalen prehod za vodne organizme in s tem bistveno 

zmanjšala negativne vplive fragmentacije oz. postavitve ovir v vodotoke.  

 

Uredba [113] v 46. členu predvideva, da se pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z 

naravovarstvenega in ribogojnega vidika, njihovi izlivi v bazen ali strugo Save uredijo 

tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije hidroelektrarne v pritoke in nasprotno. 

Predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in 

dolvodnega prehajanja vodnih organizmov. 
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Predvideni ukrepi (obvodna struga, prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi, 

preusmeritev Gabernice v MO4, ureditev izlivnega dela Krke, pritokov Save in obvodna 

struga) bodo tako omilili negativne vplive fragmentacije in postavitve ovir v habitat rib in 

obloustko.  

 

Za zmanjševanje vpliva fragmentacije se predlaga ukrep povezave mrtvice na MO4 z 

Gabernico, ureditev obvodne struge, prehoda za vodne organizme ob jezovni zgradbi, 

ureditev izlivnega dela reke Krke in pritokov reke Save.  

 

V času obratovanja bo predvsem zaradi akumulacijskega bazena, energetskih nasipov, 

drenažnih kanalov in visokovodnih nasipov spremenjen poplavni režim. Obseg sprememb 

je podrobneje opisan v poglavju Površinske vode in pod-poglavju Habitatni tipi. S stališča 

rib bo vpliv nastal predvsem zaradi spremenjenega pritoka terestične zaloge hrane v 

vodno telo.  

 

V okviru Ihtiološkega monitoringa PZVO HE Brežice v letu 2017 in 2018 ZZRS ugotavlja, 

da PZVO v času obratovanja HE Brežice omogoča tudi drst litofilnih drstnic. 

 

Tabela 89: ZAKLJUČKI MONITORINGOV V POVEZAVI Z VZPOSTAVITVIJO LITOFILNIH IN FITOFILNIH 

DRSTIŠČ V AKUMULACIJAH NA SPODNJI SAVI, AVGUST 2019) 

 

IHTIOLOŠKI PREGLED 

DRSTIŠČ NA OBMOČJU 

AKUMULACIJSKEGA 

BAZENA HE ARTO -

BLANCA IN HE KRŠKO V 

LETU 2014, 

december 2014 

-V letošnjem letu smo na območju akumulacije HE Arto – Blanca 

zabeležili štiri nova fitofilna drstišča, na območju akumulacije HE 

Krško pa tri nova fitofilna drstišča. 

-V treh letih monitoringa drstišč na območju akumulacije HE Arto 

– Blanca smo našli 29 drstišč in potrdili drst šestih vrst rib na 

fitofilnih drstiščih. Te vrte so beloplavuti globoček, rdečeoka, 

ploščič, navadni okun, srebrni koreselj in psevdorazbora. 

-Za drst fitofilnih vrst rib so v blanški akumulaciji 

najpomembnejši trije odseki. Približno 500 metrov dolg pas ob 

desnem bregu akumulacije, ki poteka do izliva Loškega potoka in 

oba bregova akumulacije od izliva potoka Mivka do izliva 

Kolarjevega grabna. 

-Stanje fitofilnih drstišč je na blanški akumulaciji v relativno 

ugodnem stanju. Z majhnim vložkom (naseljevanje vrb) bi lahko 

pogoje še izboljšali. Za ohranitev ugodnega stanja je potrebno 

tudi ohranjanje obrežne vegetacije in preprečiti morebitno 

odstranjevanje rmanca. Podrobnejše usmeritve so podane v 

poročilu »Monitoring rib v akumulaciji HE Krško in njenih pritokih 

v letu 2014« (Zabric, s sod., 2014). 

-Vodnogospodarske ureditve na pritokih akumulacije HE Krško so 

bistveno bolj sonaravno urejene kot na pritokih HE Blanca in HE 

Boštanj. Naravna drstišča v pritokih so večinoma dobro dostopna 

različnim ciprinidnim vrstam.  

IHTIOLOŠKI PREGLED NA 

HE BOŠTANJ IN HE 

BLANCA, december 2009 

- Sulec in platnica sta kvalifikacijski vrsti za Natura 2000 območje 

Mirna. Platnica je prisotna v srednjem in spodnjem toku Mirne, 

kjer je poznanih tudi šest drstišč. 

IHTIOLOŠKI PREGLED 

DRSTIŠČ NA OBMOČJU 

AKUMULACIJSKEGA 

-V akumulaciji HE Krško so prisotna le fitofilna drstišča. Večino 

drstišč smo našli na rmancu, dve drstišči med trstičjem, medtem 

ko drstišč na vrbovih koreninah nismo našli. V pritokih je fitofilno 
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BAZENA HE KRŠKO V 

LETU 2015, januar 2016 

drstišče v Štagini in skupno šest litofilnih drstišč v Štagini, 

Presladolskem potoku, Brestanici in Dovškem potoku. 

-Drstišča v akumulaciji HE Krško so relativno enakomerno 

razporejena po vsej strugi in niso vezana na (so)naravno 

urejenost brežin. Njihovo trenutno stanje je ugodno. Preseneča le 

odsotnost drstišč na vrbovih koreninah, ki so v zgornji akumulaciji 

zelo pogoste. 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE KRŠKO V LETU 

2016, december 2016 

-V letu 2016 smo v akumulaciji HE Krško pri ihtiološkem pregledu 

našli 11 novih fitofilnih drstišč. Skupaj imamo v akumulaciji in 

pritokih evidentiranih 43 drstišč, od tega je 29 drstišč 

funkcionalnih.  

 

-Fitofilna drstišča so v akumulaciji HE Krško razporejena po vsej 

strugi na različnih vrstah rastlin. Največ drstišč imamo 

evidentiranih na rmancu (16), štiri na vrbah, tri na trstičju in 

drugih travah. Na teh drstiščih se drstijo beloplavuti globoček, 

navadni okun, rdečeoka, klen, zelenika, srebrni koreselj in 

psevdorazbora.  

  

-Litofilna drstišča so na območju akumulacije HE Krško ohranjena 

le v pritokih reke Save. Zaradi odsotnosti litofilnih drstišč na tem 

območju je potrebno posvetiti veliko pozornost ohranjanju in 

dostopnosti do vseh drstišč v pritokih. Sonaravne ureditve 

pritokov in vzpostavljeno prehodnost je potrebno dolgoročno 

ohranjati.  

 

-Najpomembnejša litofilna drstišča so v Brestanici, Štegini, 

Presladolskem potoku in Dovškem potoku. Manjša drstišča 

litofilnih vrst rib se nahajajo tudi v drugih dovolj vodnatih pritokih 

reke Save. 

  

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE BOŠTANJ V LETU 

2018, december 2018 

- V letu 2018 smo v dveh terenskih dneh pregledali 22 

potencialno primernih drstišč in na dveh mestih potrdili prisotnost 

iker. Trenutno imamo na območju bazena HE Boštanj 

evidentiranih 32 aktivnih drstišč; od tega smo petindvajset 

fitofilnih drstišč zabeležili na območju akumulacije, ostale pa v 

pritokih reke Save. Med litofilnimi drstišči so zabeležena le 

drstišča potočne postrvi v pritokih.  

 

-Ocenjujemo, da je primernih mest za drst fitofilnih drstnic v 

akumulaciji dovolj. Predvsem zaradi razrasti rmanca fitofilna 

drstišča v akumulaciji zavzemajo relativno veliko površino. 

 

IHTIOLOŠKI 

MONITORING DRSTIŠČ 

NA HE KRŠKO V LETU 

2018, december 2018 

- V letu 2018 smo pregledali sedemnajst primernih mest za drst 

fitofilnih vrst rib. Potrdili smo tri že evidentirana drstišča in 

obenem našli sedem novih drstišč. Štiri nova drstišča smo našli 

na makrofitih, dve na trstičju in eno na vrbah.  

 

-Ocenjujemo, da imajo fitofilne drstnice v krški akumulaciji dovolj 

primernih odsekov za drst. Predvsem je v akumulaciji pogost 

rmanec, ki vsaj za nekatere vrste rib predstavlja verjetno najbolj 

primeren substrat za odlaganje iker.  

 

-Litofilna drstišča so ohranjena le v pritokih Save. Zaradi 
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odsotnosti litofilnih drstišč na vplivnem območju akumulacije HE 

Krško naj pristojne službe posvetijo veliko pozornost ohranjanju 

in dostopnosti vseh drstišč v pritokih in povezanosti med samimi 

pritoki. Sonaravne ureditve pritokov in vzpostavljeno prehodnost 

je potrebno ohranjati.  

 

-Za izboljšanje možnosti drsti za litofilne drstnice pristojnim 

službam predlagamo renaturacijo oz. revitalizacijo Brestanice, ki 

je največji pritok Save na tem območju. Potrebna je renaturacija 

vsaj na odseku od Dovškega potoka (skupaj z izlivnim delom 

Dovškega potoka) do izliva v Savo. Z namenom izboljšanja stanja 

za ribe kot renaturacijske ukrepe predlagamo ureditev 

prehodnosti, sonaravno ureditev brežin, povečanje pestrosti 

habitata s popestritvijo vodnega toka (izvedba dinamičnih 

hidromorfoloških struktur, kot so tolmuni, brzice, motilci vodnega 

toka, ipd.) in umestitvijo skrivališč za ribe, zasaditev brežin z 

domorodnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

 

 Motnje, ki vključujejo motnje zaradi povečane prisotnosti ljudi kot posledica 

rekreacijskih in drugih dejavnosti, posegi v habitate zaradi vzdrževalnih del, 

pritisk plenilcev in/ali invazivnih vrst, nihanje vodne gladine. 

 

Dela bo potrebno časovno uskladiti z življenjskimi ritmi kvalifikacijskih vrst in habitatov. 

Posegi se bodo izvajali v času, ko ne potekajo selitvene poti na drstišča ali se odvija drst. 

  

Zaradi dinamike vodotoka lahko pričakujemo tudi (re)sedimentacijo v strugi, tako kot je 

izražena in se pojavlja že v obstoječih razmerah. Posledično ocenjujemo, da bo potrebno 

na vzpostavljena drstišča in druge objekte izlivnem delu Krke pa tudi drugod vzdrževati, 

kar pomeni obdobne posege v strugo. IDP [10] in Uredba [113] opredeljujeta čas 

izvajanja del z vidika ohranjanja narave v fazi gradnje in ne tudi v fazi obratovanja oz. 

vzdrževalnih del, kar se korigira v okviru omilitvenih ukrepov v PVO (Zvezek 6). 

 

IDP [10] in Uredba [113] že vsebujeta ukrepe za preprečevanje tujerodnih invazivnih 

rastlinskih vrst. Negativen vpliv v času obratovanja bi lahko predstavljale tudi tujerodne 

živalske vrste in plenilci, še posebej zaradi spremenjenih hidroloških razmer, na katere 

avtohtona favna ne bo prilagojena.  

 

Vpliv dnevne denivelacije gladine vode bo omiljen z ukrepi nadvišanja izlivnega dela. Po 

izgradnji HE Mokrice bo gladina Save npr. pri sotočju s Krko višja za cca. 1,3 m in bo 

lahko dvakrat na dan nihala v približno enakem razponu (odvisno od hidrologije) v skladu 

z dnevnim delovanjem verige.  

 

Denivelacija se bo v Savi odražala predvsem v obrežnem pasu, v Krki pa v izlivnem delu. 

Fitofilne drstnice bodo ikre odlagale na rastlinje v plitvinah, ki bo v času visoke 

produkcije na HE zaradi povečanega pretoka na jezovni zgradbi izven vode. Lahko bo 

prihajalo do uničenja zaroda in s tem do manjšega reprodukcijskega uspeha rib. Nihanje 

vodne gladine pa bo vplivalo tudi na dostopnost do skrivališč in prehranskih habitatov v 

plitvinah in obrežni vegetaciji v času, ko slednji ne bo v stiku z vodo. 
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Dodatno so predvideni tudi ukrepi povezani z nihanjem gladine na drst fitofilnih vrst rib. 

Ukrepi so, da se v akumulaciji predvidijo plitvine s trstišči, zalivi, tolmuni, brežine z 

različnimi nakloni. Vsi našteti ukrepi predstavljajo zadostno pestrost vodnih habitatov, na 

katerih bo voda stalno prisotna navkljub denivelaciji, a hkrati bo voda toliko plitva, da bo 

omogočala razrast makrofitov.  Predvsem plitvine s trstišči na desnem bregu akumulacije 

nudijo obširno območje primerno za odlaganje iker. Trstika (Phragmites australis) je 

prilagojena, da se razrašča v območjih nihajoče vode. Trstika lahko raste v vodi, ki niha 

tudi do 1,5 m, medtem ko je predvidena denivelacija v višini največ 1,3 m. Na ta način 

bo več metrski pas rastlin v plitvini vedno potopljen, kar bo predstavljalo zadostno 

površino za odlaganje iker glede na obstoječe stanje. Makrofitov iz rodu rmancev 

(Myriophyllum), kot je npr. klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum), se ne bo 

odstranjevalo iz akumulacije.  

 

Iz Študije toplotna obremenitev Save [32] in Analiza rečnih temperatur na spodnji Savi v 

juliju in avgustu 2019 ter verifikacija dosedanjih študij [60] izhaja, da bodo nihanja rečne 

temperature zaradi izgradnje akumulacijskega bazena nebistvena. Iz teh študij izhaja, da 

je stratifikacija rečne temperature pričakovana. Meritve v letu 2019 so pokazale da 

akumulacije (razen HE Brežice zaradi delovan ja NEK) v določenih obdobjih v poletnih 

mesecih ohlajajo rečno vodo. 

   

 Onesnaževanje  

 

Kot posledica večjega zadrževalnega časa vode (tok na območju akumulacij se upočasni) 

je ob enaki količini hranil možno pričakovati večjo evtrofikacijo vode v akumulacijskem 

bazenu. Do onesnaženja bi lahko prihajalo tudi ob izvedbi vzdrževalnih del (vendar samo 

tistih, ki bi zahtevali posege v vodotok, vendar bi bili le te lokalne narave). Uredba [113] 

v 54. členu predvideva ukrepe za varstvo voda in preprečevanje onesnaženja vodnih 

teles. 

 

Ocena predvidenega vpliva glede na primerjavo z gorvodnimi HE za sestavo, številčnost 

in starostno strukturo rib 

 

Glede na stanje in popis ribjih združb iz gorvodnih hidroelektrarn (HE Blanca, HE Boštanj) 

in opravljenih monitoringov je možno zaključiti, da se celokupna številčnost rib v Savi ne 

bo bistveno spremenila. Pričakovati pa je povečanje številčnosti združbe rib, ki jim 

ustrezajo počasne vode v primerjavi z združbam, ki jim ustrezajo hitrejši tok.  

Metodologija za določanje ekološkega stanja površinskih voda za biološki element 

kakovosti - ribe (splošna degradiranost) ni sprejeta. Za to se v nadaljevanju pri pregledni 

oceni vpliva posega HE Mokrice na stanje površinskih voda za ribe  določa ocena 

»negotovo«. 

 

  

II. HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI, KI PODPIRAJO BIOLOŠKE 

ELEMENTE 

 

V nadaljevanju sledi opis hidromorfoloških sprememb po posameznem vodnem telesu. 

Spremembe v razredih hidromorfološke spremenjenosti, ki sledijo v nadaljevanju, so 
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upoštevane pri ocenah vpliva na hidromorfološko stanje v predhodnih tabelah. Podane so 

opisne ocene glede na naslednje kriterije: 

1 – naravno do zelo malo spremenjeno hidromorfološko stanje, 

2 – malo spremenjeno hidromorfološko stanje, 

3 – zmerno spremenjeno hidromorfološko stanje,  

4 – močno spremenjeno hidromorfološko stanje,  

5 – zelo močno spremenjeno hidromorfološko stanje. 

 
Tabela 90: PREGLED SKUPNE OCENE HIDROMORFOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA VODNO TELO SAVA KRŠKO 

VRBINA (OD HE BR) DO ODSEKA SAVA MEJNI ODSEK 

HM ELEMENT KAKOVOSTI - vodno telo Sava Krško Vrbina od HE BR do 

mejnega odseka 

Obstoj. 

stanje 

Ocena 

vpliva* 

H
I
D

R
O

L
O

Š
K

I
 R

E
Ž

I
M

 

Količina in 

dinamika vodnega 

toka 

Vpliv zajezitve za hidroelektrarno 

Mokrice na koti 141.5 m n.m. 

Količina vode se na odseku 

akumulacije povečuje. Zaradi 

postavitve pregrade ter nasipov 

bo prišlo na Savi do stalne 

spremembe pretočnega režima iz 

rečnega v režim počasi tekoče 

reke. Po izgradnji HE Mokrice se 

bodo srednje profilne hitrosti 

zaradi višje kote zajezitve 

zmanjšale za približno 50%.   

Spremenjen hidrološki režim z 

zadrževanjem vode in 

uravnavanjem pretokov bo 

povečal zadrževalni čas vode v 

bazenu. Količine se ohranijo v 

smislu, da na območju ni odvzemov. 

Spremeni se dinamika prelivanja 

poplavnih voda. Vode v strugi 

ostanejo ob višjih pretokih, to je do 

okvirno Q20. 

1 5 

Obremenitve z 

vplivom na vodni 

tok 

Vodotok teče skozi izrazito 

oblikovano akumulacijo HE Mokrice z 

nasipi. Nekoliko se poviša hitrost 

potovanja poplavnih valov. Bistvenih 

sprememb ne bo. 

3 4 

Uravnavanje 

pretoka 

Pretok uravnava jezovna zgradba HE 

Mokrice ter dodatno prelivanje 

poplavnih voda po retenzijski površini 

še bočni prelivni objekt na levi strani. 

Predvidena je dnevna denivelacija 

največ -1,3 m. Dolvodno od jezovne 

zgradbe je predviden naravni pretok. 

HE Mokrice, ki bo imela vlogo 

izravnalnega bazena bo torej 

2 5 
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obratovala s konstantnim, t.j. 

naravnim pretokom, ki je enak 

dotoku v čelno akumulacijo z 

dodanimi pretoki pritokov. Pretok v 

akumulacijskem bazenu HE Mokrice 

bo tako več ali manj enakomeren, 

podoben naravnemu in se ne bo 

spreminjal tako, kot pri gorvodnih 

stopnjah. Večjih dnevnih sprememb 

pretoka ne bo, zato bodo hidravlične 

razmere v bazenu HE Mokrice  

ugodnejše za ribe in druge vodne 

organizme kot v gorvodnih bazenih. 

[50] 

Povezava s telesi 

podzemne vode 

Povezava s telesi podzemne vode bo 

zaradi tesnitve nasipov in izvedbe 

drenažnih kanalov praktično 

prekinjena. 

1 5 

K
O

N
T
I
N

U
I
T
E
T
A

 T
O

K
A

 

Migracija rib Omogočeno prehajanje rib na 

sonaravnem PZVO ob jezovni zgradbi 

HE Mokrice in ob sonaravni obvodni 

strugi na levem bregu. Poleg tega je 

študija Primerjava bazenov HE na 

Savi [50] ugotovila, da bodo hitrosti 

v matici tok v HE Mokrice (20 – 40 

cm/s) zadostne za migracijo platnice 

(rabi hitrosti 15-20 cm/s). 

1 3 

Premeščanje 

sedimenta 

Prodonosnost zmanjšana zaradi 

vpliva verige HE na spodnji Savi in 

jezu NEK. Omogočeno bo dodatno 

premeščanje rinjenih plavin zaradi 

umetnega vnosa rinjenih plavin iznad 

jezu NEK dolvodno pod HE Mokrice 

4 3 

M
O

R
F
O

L
O

Š
K
E
 R

A
Z
M

E
R
E
 

Spreminjanje 

širine in globine 

struge 

Povečata se širina (iz povprečno 100 

m na največ 400 m) in globina struge 

(iz ca 2,5 m na največ 10 m). 

Dolvodno od jezovne zgradbe je 

predvidena poglobitev v dolžini 400 

m.  Pod HE Brežice (znotraj 

akumulacije HE Mokrice) je 

predvidena poglobitev v dolžini 3  

km. 

1 5 

Struktura in 

substrat struge 

Struga je v obstoječem stanju že 

regulirana z skalometi in jezbicami. 

Zaradi akumulacije bo prišlo do 

zamuljevanja dna struge. 

4 5 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  361 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Struktura 

obrežnega pasu 

Obrežni pas je v obstoječem stanju 

reguliran s skalometi in na ca 2/3 

predvidene akumulacije  ima že 

izgrajene visokovodne nasipe, ki se 

ohranijo. Predvidena je dograditev 

visokovodnih energetskih nasipov, ki 

se bodo sčasoma ozelenili. 

Predvidena je sonaravna struktura 

obrežnih pasov z zalivi, plitvinami in 

deloma drevesno ozelenitvijo na 67 

% brežin. 

3 4 

*Legenda: 
1 – naravno do zelo malo spremenjeno hidromorfološko stanje, 2 – malo spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 3 – zmerno spremenjeno hidromorfološko stanje, 4 – močno spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 5 – zelo močno spremenjeno hidromorfološko stanje.  

 

 
Slika 36: OBRATOVANJE PRETOKA NA SPODNJI SAVI [50] 
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Tabela 91: PREGLED SKUPNE OCENE HIDROMORFOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA VODNO TELO SAVA MEJNI 
ODSEK 

HM ELEMENT KAKOVOSTI - vodno telo Sava Krško Vrbina od HE BR do 

vključno mejnega odseka 

Obstoj. 

stanje 

Ocena 

vpliva 

H
I
D

R
O

L
O

Š
K

I
 R

E
Ž

I
M

 

Količina in 

dinamika vodnega 

toka 

Količina in dinamika vodnega toka se 

ne spreminja. 

1 1 

Obremenitve z 

vplivom na vodni 

tok 

Ni novih obremenitev. 

3 3 

Uravnavanje 

pretoka 

Ni predvidenih vplivov na 

uravnavanje pretoka. Dolvodno od 

jezovne zgradbe je predviden naravni 

pretok. 

1 1 

Povezava s telesi 

podzemne vode 

Povezava s telesi podzemne vode se 

ne spreminja. 1 1 

K
O

N
T
I
N

U
I
T
E
T
A

 T
O

K
A

 

Migracija rib Na VT Sava mejni odsek ne bo vpliva 

na migracijo rib. Gorvodno bo 

omogočeno prehajanje rib na 

sonaravnem PZVO ob jezovni zgradbi 

HE Mokrice in ob sonaravni obvodni 

strugi na levem bregu. 

1 1 

Premeščanje 

sedimenta 

Prodonosnost zmanjšana zaradi 

vpliva verige HE na spodnji Savi in 

jezu NEK. Omogočeno bo dodatno 

premeščanje rinjenih plavin zaradi 

umetnega vnosa rinjenih plavin iznad 

jezu NEK dolvodno pod HE Mokrice 

4 3 

M
O

R
F
O

L
O

Š
K
E
 R

A
Z
M

E
R
E
 

Spreminjanje 

širine in globine 

struge 

Ni predvidenih sprememb. 

1 1 

Struktura in 

substrat struge 

Struga je v obstoječem stanju že 

regulirana z skalometi in jezbicami. 

Ni predvidenih sprememb. 
4 4 

Struktura 

obrežnega pasu 

Obrežni pas je v obstoječem stanju 

reguliran s skalometi. Ni predvidenih 

sprememb. 
3 3 

Legenda: 
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1 – naravno do zelo malo spremenjeno hidromorfološko stanje, 2 – malo spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 3 – zmerno spremenjeno hidromorfološko stanje, 4 – močno spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 5 – zelo močno spremenjeno hidromorfološko stanje.  

 

 

Tabela 92: PREGLED SKUPNE OCENE HIDROMORFOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA VODNO TELO KRKA OTOČEC 
BREŽICE 

HM ELEMENT KAKOVOSTI - vodno telo Krka: Otočec - Brežice - izlivni del 

Obstoj. 

stanje 

Ocena 

vpliva 

H
I
D

R
O

L
O

Š
K

I
 R

E
Ž

I
M

 

Količina in 

dinamika vodnega 

toka 

Ni zajezitev ali ostalih pomembnih 

vodnih pregrad, ki bi vplivale na 

dinamiko vodnega toka. Dinamika se 

spreminja na sotočju (lokalen in 

občasen pojav). Prisoten bo vpliv 

akumulacije – upočasnitev toka in 

dvig globine (lokalno na razdalji 

nekaj 100 m) ob zajezitvi v 

akumulaciji HE Mokrice (na 141.5 

m.n.m.). 

1 3 

Obremenitve z 

vplivom na vodni 

tok 

Spreminja se vodni tok poplavnih 

voda (izboljšana poplavna varnost), 

predvsem to pomeni manjši vpliv 

Save na območje Krške vasi 

(izgradnja protipoplavnega zidu).  

2 3 

Uravnavanje 

pretoka 

Dinamika se spreminja na sotočju 

(lokalen in občasen pojav). Prisoten 

bo vpliv akumulacije – upočasnitev 

toka in dvig globine (lokalno na 

razdalji nekaj 100 m) ob zajezitvi v 

akumulaciji HE Mokrice (na 141.5 

m.n.m.). Ni ostalih objektov, ki bi 

povzročale vplive na kontinuiteto 

vodnega toka. Gladinsko stanje 

uravnava obstoječi prag na jezu v 

Krški vasi. 

2 3 

Povezava s telesi 

podzemne vode 

Ni sprememb.  
1 1 

K
O

N
T
I
N

U
I
T
E
T
A

 T
O

K
A

 

Migracija rib Na sotočju Krke in Save bo 

omogočeno prehajanje rib preko ribje 

steze, ki bo namenjena uporabi v 

času znižane gladine v akumulaciji 

HE Mokrice (čas dnevne 

denivelacije). V času visoke gladine 

akumulacije bo omogočen prehod po 

celotnem prerezu struge.  Izboljšana 

bo prehodnost na jezu v Krški vasi. 

Na odseku bodo prisotne jezbice in 

prodišča, podobno kot v obstoječem 

stanju.  

2 3 
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Premeščanje 

sedimenta 

Dno struge je podvrženo nenehnemu 

morfološkemu preoblikovanju in 

zrnavostnim spremembam. Transport 

proda je v obstoječem stanju 

skromen. Zaradi spremenjene 

dinamike poplavnih voda (VV nasip v 

Krški vasi) bo zmanjšan vpliv 

odlaganja mulja iz reke Save v času 

visokih voda. 

2 3 

M
O

R
F
O

L
O

Š
K
E
 R

A
Z
M

E
R
E
 

Spreminjanje 

širine in globine 

struge 

Globina in širina struge je 

sorazmerno enakomerna po celotnem 

odseku (ca 55). V izlivnem delu se bo 

zaradi zagotavljanja poplavne 

varnosti razširila širina struge za 

okvirno 20 m. Korito bo izvedeno na 

način da bo razširitev aktivna ob 

visokih vodostajih. Ob srednjem in 

nizkem pretoku bo širina omočenega 

dela ostaja enaka. 

2 3 

Struktura in 

substrat struge 

Struktura in substrat struge se izvede 

v isti granulaciji kot obstoječe stanje. 

Doda se večje število pragov in 

tolmunov. Izvedejo se tudi bočni 

tolmuni na izlivnem delu. Lahko 

rečemo da bo prišlo do večje 

frekventnosti menjavanja golobjih in 

plitvejših delov. 

1 2 

Struktura 

obrežnega pasu 

Struktura obrežnega pasu se po 

končani gradnji in zasaditvi z leti 

vzpostavi primerljiva glede na 

obstoječe stanje 

2 2 

Legenda: 
1 – naravno do zelo malo spremenjeno hidromorfološko stanje, 2 – malo spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 3 – zmerno spremenjeno hidromorfološko stanje, 4 – močno spremenjeno 

hidromorfološko stanje, 5 – zelo močno spremenjeno hidromorfološko stanje.  

 

Za VT Sotla Podčetrtek Ključ tabele ne navajamo ker na tem VT ne bo sprememb. 

 

V nadaljevanju sledijo še nekatere podrobnejše obrazložitve v zvezi z HM elementi 

kakovosti. 

 

Obratovanje elektrarne med pretoki med Qmin = 41,7 m3/s in 100 m3/s: 

 

 Zaradi pogoja hladilne vode NEK, bodo v tem razponu srednjega dnevnega 

pretoka Save vse HE obratovale po dotoku. Nihanja v akumulacijskih bazenih pri 

teh pretokih ne bo. 

 

Obratovanje elektrarne med pretoki 100 in 500 m3/s: 
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 V razponu pretokov med 100 m3/s in inštaliranim pretokom bodo elektrarne od HE 

Vrhovo do HE Brežice obratovale dnevno variabilno; HE Mokrice pa z naravnim 

pretokom. Analiza obratovanja HE in nihanja gladin v bazenih kaže, da se 

največja denivelacija v akumulacijskem bazenu HE Mokrice pojavi pri pretoku 150 

m3/s in znaša 1,3 m. Pri višjih srednjih dnevnih pretokih Save  se nihanje gladin 

zmanjšuje in znaša pri pretoku 250 m3/s 0,85 m, pri pretoku 350 m3/s 0,65 m pri 

pretoku 450 m3/s pa 0,35 m. Ko je srednji dnevni pretok Save enak inštaliranemu 

pretoku vse HE na Savi obratujejo v pasu s pretokom 500 m3/s brez nihanja 

akumulacijskih bazenov. 

 

Obratovanje elektrarne nad pretoki  500 m3/s: 

 

 Pri pretokih večjih od 500 m3/s bo z ustreznim obratovanjem zapornic na jezu 

potrebno vzdrževati gladino v skladu z obratovalnim pravilnikom (denivelacijsko 

krivuljo). Vzdrževanje gladine se bo pri pretokih med 500 in 1000 m3/s vršilo s 

klapnimi zapornicami, pri pretokih med 1000 in 2500 m3/s pa s segmentnimi 

zapornicami, ki bi bile pri pretoku 2500 m3/s že popolnoma odprte. Pri višjih 

pretokih od 2500 m3/s je vzpostavljeno prosto prelivanje preko jezu. 

 

Spremembe hidrološkega režima  se bodo odražale tudi v povezavah površinskih voda s 

telesi podtalnih voda. Na območju bazena je sicer pričakovano višanje gladine podzemnih 

voda, dolvodno za jezovno zgradbo pa bi s poglabljanjem rečne struge gladina podtalnih 

voda lahko upadala (poglabljanje za pregrado se izvede samo v minimalnem potrebnem 

obsegu cca 400 m pod elektrarno, kar ne bo imelo za posledico zniževanja nivoja 

podtalnice za pregrado). Z izvedbo pretočnih prelivnih polj se zadrževanje sedimenta 

pred jezovno zgradbo ne pričakuje, saj zasnova le teh omogoča nadaljnje premeščanje 

odloženega sedimenta v akumulacijskem bazenu pri povišanih pretokih. Poglabljanje 

struge dolvodno za jezovno zgradbo se kvečjemu pričakuje v enaki intenziteti, kot je to 

izraženo v sedanjem stanju. 

  

Zmanjšanje hitrosti vodnega toka bo povečalo sedimentacijo sestona v bazenu. Erodirani 

material se bo postopoma usedal z zmanjševanjem vodnega toka proti jezovni zgradbi. 

Največja akumulacija substrata (predvsem proda) je predvidena gorvodno tik za jezovno 

zgradbo, ki ga bo dolvodno odplavljalo samo pri večji pretokih.  

 

Brez ustreznih omilitvenih ukrepov oz. predvidenih posegov (MO2, MO3, obvodna struga, 

prehod za vodne organizme, oblikovanje zatonov, ozelenitev nasipov, sonaravno urejanje 

izlivov  in ostalimi ureditvami za naravo …. ), bi bila struktura obrežnega pasu vzdolž 

nasipov homogena, z majhno pestrostjo habitatov. Manjša pestrost habitatov se odrazi v 

zmanjšanju biotske pestrosti in spremembah v strukturi združbe, ki lahko vodi v 

poslabšanje ekološkega stanja vodotoka, pri čemer so s projektom že zagotovljene 

strukture za izboljšanje ekološkega stanja vodotoka, kot tudi sorazmerni ukrepi za 

ublažitev škodljivih vplivov na stanje voda (55. člen »sorazmerni ukrepi za ublažitev 

škodljivih vplivov na stanje voda« in 54. člen »varstvo voda« Uredbe o DPN za območje 

HE Mokrice). V primeru akumulacije HE Mokrice lahko govorimo o raznoliki morfometriji 

kjer bodo različni tipi brežin, različne globine in tudi obrežna zarast. 
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Predvidena struktura obrežnega pasu v akumulaciji (VT Sava Krško – Vrbina) 

 

Po izgradnji akumulacije HE Mokrice bo deloma ohranjena naravna struktura brežin, to je 

brežin kjer bo dovoljena naravna sukcesija z drevesno in grmičasto zarastjo, deloma pa s 

plitvinami in trstišči. 

 Na desnem bregu bo od okvirno 7.125 m brežin 4.150 m oz. 58 % brežin 

izvedeno sonaravno. Od tega je okvirno 3660 m obstoječih brežin, ki potekajo 

med obstoječimi nasipi, ostalih 500 m bo pa na novo vzpostavljeno kot razširitve 

za drevesno vegetacijo na nasipih in deloma tudi kot zatoni na območju pritokov. 

Preostalih 2970 m brežin pa bo izvedenih v skalometu, kjer bo dopuščena 

omejena travnata in grmičasta zarast brežin.  

 Na levem bregu bo od okvirno 6.770 m brežin 5.160 m oz. 76 % brežin 

izvedeno sonaravno. Od tega je okvirno 4420 m obstoječih brežin, ki potekajo 

med obstoječimi nasipi, ostalih 740 m bo pa na novo vzpostavljeno kot razširitve 

za avtohtono drevesno vegetacijo na nasipih. Preostalih 1610 m brežin pa bo 

izvedenih v skalometu, kjer bo dopuščena omejena travnata in grmičasta zarast 

brežin.  

 Skupaj bo v akumulaciji okvirno 67 % sonaravnih in naravnih brežin preostali del 

pa bo urejen s skalometi, ki pa se bodo sčasoma zarastli z nižjo vegetacijo 

(trave, plezalke, grmičevje). Pri tem opozarjamo, da je Sava na tem odseku v 

obstoječem stanju regulirana reka obložena s skalometom. 

 

 

Poglabljanje struge na VT Sava Krško - Vrbina 

 

Poglobitev Save pod HE Brežice je bila z DPN za HE Brežice predvidena v dolžini cca 

2700. Pri presoji DPN Brežice je bilo ugotovljeno, da predstavlja obstoječa Natura 2000-

Krka ima z vidika ugodnega ohranitvenega stanja velik pomen. Ker še v času priprave 

DPN za HE Brežice ni bilo izdelanih določenih strokovnih podlag se je prvotna varianta 

poglabljanja, ki je bila načrtovana v dolžini cca 2900 m pod HE Brežice skrajšala, in se je 

obravnavala varianta poglabljanja samo v  dolžini poglobitve cca 900 m, t.j. do sotočja 

Save in Krke z namenom izboljšanja poplavne varnosti prostora ob Savi dolvodno od 

Brežic in povečanja energetskega izkoristka HE Brežice. V okviru HE Mokrice je 

predvideno tudi preostanek poglabljanja v dolžini cca 2000 m dolvodno od sotočja s Krko 

zaradi zagotavljanja poplavne varnosti Krške vasi.  

 

V okviru HE Mokrice je predvideno tudi poglabljanje pod akumulacijo HE Mokrice v dolžini 

400 m. Okvirno do državne meje. Poglabljanje struge ima največji vpliv v času gradnje. 

Med samim obratovanjem pa je namen poglabljanja struge predvsem povečati 

prevodnost struge. Na ta način se poveča poplavna varnost in zagotovi večji padec in 

optimizira delovanje HE v energetskem smislu. Poglabljanje sicer posega predvsem v 

matico struge in deloma ohranja brežine bo poseg poglabljanja dodatno spremil 

hidromorfološke elemente reke in spremenil rečni habitat.   

 

Prodonosnost in sedimentacija 

Prodonosnost in sedimentacija je bila preučevana v študiji: »Plavine v zajezitvah verige 

HE na reki Savi [31]. Ker so učinki rečne dinamike najbolj opazni pri velikih pretokih 
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lahko predvidevamo, da kakšnih drastičnih sprememb v transportu vlečnega nanosa 

glede na današnje stanje ne bo. Ob visokih pretokih bo v bazenu HE Mokrice, aktivna 

celotna površina prereza. Pregrada hidroelektrarne je zasnovana tako, da lahko prepušča 

praktično celotno količino rinjenih in lebdečih plavin. V ostrejših krivinah je pričakovati 

sedimentacijo drobnih delcev ob konveksnem bregu, kjer je tok vode počasnejši. Prav 

tako je pričakovati sedimentacijo (zamuljevanje) v zalivih in plitvinah. V aktivnem delu 

(obstoječi matici) toka bo prodonosnost podobna današnji. Transport proda po Savi je 

danes razmeroma majhen predvsem zaradi gorvodnih pregrad HE in jezu NEK ter črpanja 

gramoza iz rečne struge na celotni prispevni površini. Primanjkljaj proda povzroča 

poglabljanje struge Save. Kakšna bo dejanska dinamika sedimentacije in odplavljanja je 

težko napovedovati in modelirati, ker je odvisna od lastnosti sedimenta in od stopnje 

sprijetosti, na katero vpliva tudi hidrološki režim. Ob liniji nasipov so predvideni 

rezervirani prostori za sedimente, ki so od aktivne prostornine bazena ločeni z nasipom. 

V vmesnem času do začetka premeščanja sedimentov (grobo ocenjeno 10-15 let od 

začetka obratovanja HE) je možna tudi drugačna raba tega prostora in tudi sukcesivno 

izvajanje izkopov (črpanje gramoza) in  polnitev posameznih prostorov. Rezervirani 

prostori za sedimente (mulje) so upoštevane v HH modelu glede vpliva na zasedbe 

retenzijskih površin ter vpliva na poplavne vode. Rečne usedline bodo v rezerviranem 

prostoru za sedimente povzročale enako mero onesnaženja kot v akumulaciji HE. 

Drenažni kanal, ki poteka ob energetskih nasipih HE bo namreč potekal po zunanji strani 

rezerviranih prostorov za sedimente, kar pomeni da se bodo izcedne vode preko filtracije 

skozi nasip deponije vrnile v Savo.   

 

Trend odlaganja oz. odnašanja rinjenih plavin v območju jezu NEK kaže na postopno 

stabilizacijo dna, z manjšimi nihanji tik gorvodno oz. tik dolvodno od pregrade NEK v 

naslednjih letih (oz. do zaključka izgradnje spodnjesavske verige HE), medtem ko se 

drugje že kaže zmerno stabilizirano dno struge. 

 

V prihodnosti, t.j. po izgradnji verige HE na Savi, se ne pričakuje bistvenih odstopanj od 

sedanjega stanja, saj preiskani vzorci sedimentov kažejo na prevladujoče vsebnosti 

srednjih in grobih meljev ter peskov, ki pa se po dosedanjih trendih in analogij iz 2D 

modela transporta plavin za HE Brežice prenašajo po verigi dolvodno. Pri tem se jih 

odloži minimalna količina, pa še ta je verjetna posledica ekstremnih dogodkov - poplav, 

ki s seboj v strugo prinašajo nestabilne zemljine z brežin. 

 

Zrnavostna krivulja dna neposredno dolvodno od HE Vrhovo izkazuje še vedno 

prevladujoč delež meljev, kar potrjuje zgornjo tezo, da se melji kontinuirano 

transportirajo dolvodno. Grobozrnati melji, ki se transportirajo iz gorvodnega odseka in 

niso del lebdečih plavin, se ob nizkih pretoki usedejo kmalu pod pregrado. Ob nastopu 

visokih vod pa model, glede na podano zrnavostno sestavo dna, izračuna velike količine 

potencialnega transporta meljev v profilu dolvodno od HE Vrhovo, kar kaže na proces 

spiranja usedlih finih frakcij z dna. Iz premestitvene zmogljivosti posameznih frakcij na 

odseku do HE Boštanj  je razvidno, da se večji del meljev akumulira neposredno nad 

pregrado in le 5 % se jih transportira dolvodno.  

 

V spodnji tabeli je ocena rinjenih in lebdečih plavin ter plavja. Projektirano stanje 

predstavlja izgradnjo HE Krško, HE Brežice ter HE Mokrice. 
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Tabela 93: BILANCA PLAVIN IN PLAVJA ZA OBSTOJEČE IN PROJEKTIRANO STANJE – PROFIL NEK IN 

MEJNI PROFIL (PLAVINE V ZAJEZITVAH VERIGE HE NA REKI SAVI [31] 

MEJNI PROFIL z RH 

OBSTOJEČE STANJE (2009) PROJEKTIRANO STANJE  

Rinjene plavine Lebdeče 

plavine 

Plavje Rinjene plavine Lebdeče 

plavine 

Plavje 

Ni zanesljivih 

podatkov 

0,7 mio 

m3/leto 

76800 

kg/leto 

Ocenjuje se 

zmanjšanje količine 

glede na obstoječe 

stanje do 50% 

0,6 – 0,7         

mio m3/leto 

60000 

kg/leto 

      

Razvidno je, da se bo po izgradnji novih hidroenergetskih stopenj premestitvena 

zmogljivost rinjenih plavin močno zmanjšala, do 50%. Veliki transportni potencial ostaja 

na odseku dolvodno od HE Vrhovo, kjer v dnu prevladujejo drobne frakcije mulja, ki so 

zaradi svoje majhnosti najbolj izpostavljene odplavljanju.  

 

Model pokaže, da se kljub izgradnji verige elektrarn na srednji in spodnji Savi količina 

lebdečih plavin bistveno ne zmanjša - le za slabih 20%.  

 

Visoka premestitvena zmogljivost drobnozrnatih frakcij na odseku obstoječih elektrarn 

(Vrhovo, Boštanj), kaže na to, da se bodo po izgradnji verige elektrarn v dolvodne 

odseke v večji meri transportirali drobnozrnati peski in lebdeče plavine. V zgornji tabeli je 

razvidna bilanca transporta plavin odseka do pregrade HE Mokrice, ki znaša  +60 000 

ton/leto. 

 

Erozijski procesi na Savi in njenih pritokih ne bodo povečani. Erozija brežin Save bo 

preprečena z izvedbo protierozijskih zavarovanj s kamnitimi oblogami, erozija na pritokih 

pa z izvedbo stabilizacijskih in protierozijskih zavarovanj na vplivnih odsekih pritokov. 

 

V aproksimativno sliko sedimentološkega dogajanja v verigi HE na Savi se lahko vključi 

še dognanja iz meritev na bazenu HE Boštanj (obratovanje od leta 2006), ki v obdobju 

2006 – 2010 kažejo na poglabljanje dna, in sicer v povprečni vrednosti 0,5 – 0,7 m, 

razen na lokalno izpostavljenih mestih (tik nad pregrado), kjer so vrednosti nekoliko 

višje. 

 

Podobne trende je opaziti iz podatkov o odlaganju/odnašanju plavin v sklopu verige HE 

na Dravi, kjer je na voljo precej več meritev, saj je povprečna starost HE na Dravi že več 

kot 50 let. V vseh bazenih, razen v bazenu HE Formin (Ptujsko jezero), ki je tudi 

najmlajše, se je usedanje ustalilo oz. prenehalo, saj se vrednosti v zadnjem obdobju 

spreminjajo le minimalno oziroma nihajo asimptotično. Zaradi tega tudi povprečne letne 

vrednosti usedanja padajo, saj se količine usedlega materiala ne povečujejo. 
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III. KEMIJSKI IN FIZIKALNO-KEMIJSKI ELEMENTI, KI 

PODPIRAJO BIOLOŠKE ELEMENTE 

 

V spodnji tabeli je navedba povzročenih emisij zaradi gradnje in obratovanja posegov. 

Razen posega D2, ki povzroča emisije v VT Krka Otočec Brežice, so vse emisije 

povzročene na VT Sava Krško Vrbina. V ostala vodna telesa ne bo neposrednih emisij. 

 
Tabela 94: OCENA EMISIJ V VODE*, KI BODO NASTAJALE MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM NA VT 

SAVA KRŠKO VRBINA 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis emisij 

A.1 Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

V času gradnje so predvideni naslednji izpusti v vode: 

 Izpust iz separacije; 

 Precejna  in meteorna voda iz gradbene jame, ki se 

bo prečrpavala v Savo. 

 

Količin ni možno v naprej napovedati. Emisije cementnega 

mleka ter strojnega olja se lahko ob ustreznem ravnanju 

omejijo na minimum. Kanalizacija na gradbišču ni 

predvidena. Sanitarne odpadne vode se bodo zbirale v 

nepretočnih greznicah, ki jih bo praznila za to pooblaščena 

organizacija. Po gradbišču bodo razporejena tudi kemična 

stranišča. Za pranje tovornjakov in gradbene mehanizacije 

pred izvozom na javno prometno površino je na gradbišču 

predvidena postavitev mobilne avtomatske pralnice z 

usedalnikom. Pralnica koristi reciklirano vodo, zato izpustov 

vode v okolje ne bo. 

 

Za gradbišče jezovne zgradbe HE Mokrice se zgradi 

usedalnik zunaj gradbene jame v sklopu armirano betonske 

obodne stene, s funkcijo prečiščenja načrpane vode iz 

gradbene jame, ki se odvaja v reko Savo. Ukrep bo 

zmanjšal emisije mulja in ostankov cementnega mleka v 

površinske vode. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

V času rednega obratovanja so predvideni naslednji izpusti 

v naravno okolje: 

 Iztok iz meteorne kanalizacije; 

 Iztok iz drenažnega sistema strojnice. 

 

Padavinska odpadna voda s platojev in povoznih površin, 

na katerih se pričakuje večja prisotnost motornih vozil in 

delovnih strojev, se bo preko lovilnika olj za padavinske 

vode odvajala v reko Savo. 

 

Čeprav bo elektrarna obratovala večinoma brez posadke je 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  370 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

predvidena postavitev nepretočne greznice za zbiranje 

sanitarne odpadne vode iz sanitarij in čajne kuhinje. Vode 

iz greznice se bodo odvažale na ČN.  

 

Predvidena je izvedba vodilnih ležajev turbine z oljnim 

mazanjem v zaprtem sistemu. Mazanje ležajev lopat 

vodilnika bo izvedeno z vgraditvijo ležajnih puš iz posebnih 

samo-mazalnih snovi, ki ne potrebujejo dodatnega 

mazanja. 

 

Za preprečevanje onesnaževanja vodotoka z oljem, kot 

posledica morebitne okvare ali nepazljivosti, je vsa 

drenaža, pri kateri obstaja možnost prisotnosti olja, (t.j. 

drenaža turbinskih jaškov ter talna drenaža strojnice) 

speljana v spodnjo vodo preko lovilnika olja. V posodah 

zbrano izločeno olje bo prevzelo podjetje, ki se ukvarja s 

predelavo odpadnih olj. Ni vpliva (A ali 5). 

A.1.1. Prehod za vodne 

organizme 

Med gradnjo: 

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Cementno mleko; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd.  

 

Količin ni možno v naprej napovedati. Emisije cementnega 

mleka ter strojnega olja se lahko ob ustreznem ravnanju 

omejijo na minimum. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Cementno mleko; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd.  

 

Količin ni možno v naprej napovedati. Emisije cementnega 

mleka ter strojnega olja se lahko ob ustreznem ravnanju 

omejijo na minimum. Kanalizacija na gradbišču ni 

predvidena. Sanitarne odpadne vode se bodo zbirale v 

nepretočnih greznicah, ki jih bo praznila za to pooblaščena 

organizacija. Po gradbišču bodo razporejena tudi kemična 

stranišča. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 
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Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Gradnja razbremenilnik ne bo povzročila emisij v 

površinske vode saj bo potekala v oddaljenosti cca 30 m do 

250 m od brežin reke Save. Gradbišče, ki se približa Savi 

lahko občasno povzroči kaljenje vode. Ni vpliva (A ali 5). 

  

Med obratovanjem: 

Možne so sledi biorazgradljivega hidravličnega olja v tako 

majhnih količinah, da ni potrebe za njenim prečiščevanjem. 

Postavitev lovilnikov olja ni predvidena. Sama oprema ne 

ustvarja kakšnih nevarnosti za okolje. V območju 

razbremenilnika ni manipulacijskih površin ali parkirišč, pri 

katerih bi bila potrebna postavitev oljnih lovilcev. 

Visokovodni razbremenilnik bo aktiven nekajkrat letno (ob 

visokih vodah). Ni vpliva (A ali 5). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: 

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

V času premeščanja in vgradnje se bo iz rečnih sedimentov 

izcejala voda, ki se bo deloma prefiltrirala skozi dno 

rezerviranega prostora za sedimente, nato pa se bo preko 

drenažnih kanalov iztekala v Savo dolvodno od jezovne 

zgradbe. Pred premeščanjem sedimentov bodo izvedene 

meritev nevarnih snovi v sedimentih in se bo po potrebi 

pred vgradnjo zatesnilo dno deponije. Ni vpliva (A ali 5). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo: 

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 
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C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo:  

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Cementno mleko; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

V času obratovanja se bo padavinska voda odvajala preko 

sistema odvajanja padavinskih voda jezovne zgradbe. Opis 

je pod točko posega A.1. Ni vpliva (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi 

Med gradnjo:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd.  

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. V času vzdrževanja 

področja ureditve z vidika novih usmeritev po izvedenih 

opazovanjih uspešnosti izvedbe lahko pričakujemo 

kratkotrajno kalnost v kolikor se bo posegalo v vodotok. Ni 

vpliva (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 
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D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov  

Med gradnjo:  

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd.  

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. Ni vpliva (A ali 5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo:  

Možne so naslednje emisije v površinske vode: 

 Mulji zaradi zemeljskih del v in ob vodi, ki povečajo 

kalnost v vodi; 

 Cementno mleko; 

 Nevarne snovi kot so sledovi strojnih biorazgradljivih 

olj, razni hidroizolacijski premazi ipd.  

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Emisij v površinske vode ne bo. V času vzdrževanja 

zadrževalnikov proda in letnega vzdrževanja lahko 

pričakujemo začasno povečano kalnost vodotoka. Ni vpliva 

(A ali 5). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo: 

V času gradnje (gradnja vključuje predvsem zemeljska dela 

brez uporabe nevarnih snovi) obstaja potencialen vpliv na 

onesnaženje in/ali kaljenja vodotoka zaradi izvedbe lahkih 

gradbenih del z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi ipd. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

  

Med obratovanjem: Emisij v površinske vode ne bo. Ni 

vpliva (A ali 5). 

 

*Razen posega D2, ki povzroča emisije v VT Krka Otočec Brežice, so vse emisije 

povzročene na VT Sava Krško. V ostala vodna telesa ne bo neposrednih emisij. 

 

V fazi gradbenih del bodo vplivi na VT Sava Krško Vrbina predvsem posledica gradbišča 

jezovne zgradbe ter akumulacijskega bazena z nasipi. V času gradnje jezovne zgradbe bo 

tudi prestavljena struga Save – narejen bo začasni obvod.  
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V nadaljevanju je prikazan pregled dejavnikov, ki bi lahko imele neposredne, posredne  

in daljinske škodljive vplive na razmere v reki Savi, Krki in ostalih pritokih med gradnjo: 

 Zemeljska dela, predvsem izkopi v pasu okoli reke Save v razdalji do 240 m okoli 

reke Save, do nosilnih plasti tal, transport izkopanega materiala, vgrajevanje 

izkopanega materiala v visokovodno-energetske nasipe, visokovodne nasipe za 

zaščito naselij in ostale zemeljske ureditve v okviru izgradnje hidroelektrarne; 

 Izkopi v strugi za poglobitev odsekov reke Save pod HE Mokrice in pod HE 

Brežice; 

 Potencialno nekontrolirano odtekanje odpadnih vod iz tehnoloških objektov na 

gradbišču v površinske vode; 

 Onesnaževanja s snovmi, ki so sestavine gradbenih materialov na osnovi 

cementa, apna in bitumna ter drugih materialov; zaradi alkalnih spojin se lahko 

spremeni kislost površinske vode; 

 Onesnaževanja s snovmi, ki so bile v tleh že pred pričetkom gradbenih del (na 

primer zaščitna sredstva (ki se uporabljajo na kmetijskih površinah). Z 

gradbenimi deli se te snovi sprostijo in se s padavinskimi vodami spirajo v 

površinsko vodo; 

 Onesnaževanja z emisijami plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih 

materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev in gradbenih strojev. Te 

snovi se lahko s padavinskimi vodami spirajo iz tal v površinsko vodo; 

 Povečano onesnaženje vode, ki se v začetni fazi kaže predvsem s prisotnostjo 

trdnih delcev v vodi. Sledi kemijsko onesnaženje zaradi izluževanja posameznih 

sestavin trdnega materiala (npr. organskih snovi). Posledice so pomanjkanje 

kisika in naraščanje koncentracij spojin dušika, žvepla in drugih sestavin tal; 

 Ob poseku obrežne vegetacije so možne emisije olj motorne žage v površinske 

vode. Predvidi se uporaba biološko razgradljivih olj, zaradi česa bodo posledice 

vpliva kratkoročne. 

 

Vplivi gradnje bodo povezani z zemeljskimi in gradbenimi deli v strugi in na brežini reke 

Save oz. njenih pritokov. Povečano onesnaževanje vode se v začetni fazi kaže predvsem 

s prisotnostjo trdnih delcev v vodi. Sledi mu kemijsko onesnaženje zaradi izluževanja 

posameznih sestavin trdnega materiala (npr. organskih snovi).  

 

Posledice so pomanjkanje kisika in naraščanje koncentracij spojin dušika, žvepla in 

drugih sestavin tal. Enaki procesi potekajo tudi zaradi erozije neutrjenih brežin. Vplivi so 

kratkoročni ampak daljinski, saj tok vode odnese kalnost oz. suspendirane delce 

dolvodno kjer se sčasoma razprši (disperzija) oz. odstranijo iz vode z usedanjem 

(sedimentacija). Na območju gradnje lahko v sami vodi kalnost izgine v nekaj minutah. 

Povečana prisotnost finih usedlin pa se pojavlja na daljšem odseku od točke gradbišča 

dolvodno. Ob nastopu visokih voda pa se tudi usedline odplaknejo dolvodno. To je 

naravni pojav, ki je tudi sicer prisoten v reki. 

 

Ob izvajanju gradbenih del prihaja do onesnaženja voda v manjši meri posredno tudi 

preko prašenja, posledično se lahko poveča obremenitev meteornih vod s prašnimi delci, 

ki se bodo posedli na utrjene in neutrjene površine okrog mesta gradnje oziroma 

izvajanja gradbenih del in ob transportnih poteh.  
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Zaradi kalnosti in spremembe sedimenta v času obsežnejših del v vodotoku bo začasno in 

lokalno ovirano ali celo prekinjeno prehranjevanje rib (prišlo bo do prekritja manjših 

prostorov na dnu vodotokov, ki so življenjski prostori talnih organizmov, 

najpomembnejše ribje hrane), ovirano bo normalno plavanje rib, zmanjšana bo 

odpornost za okužbe, oviran bo naraven razvoj iker, zaroda in mladic.  

 

V času gradnje so na gradbišču jezovne zgradbe predvideni naslednji izpusti v površinske 

vode: 

 Izpust iz separacije; 

 Precejna  in padavinska voda iz gradbene jame, ki se bo prečrpavala v Savo. 

 

 
Slika 37: USEDALNIK ZA ČIŠČENJE VODE IZ GRADBENE JAME HE BREŽICE PRED IZPUSTOM V SAVO 
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Voda za pranje agregata v separaciji se bo izpuščala v Savo preko usedalnika, ki bo 

dimenzioniran tako, da je vsebnost trdnih delcev v vodi v okviru dovoljenih vrednosti. 

 

Prav tako se bo preko dveh usedalnikov v vodotok izpuščala voda izčrpana iz gradbene 

jame. Med gradnjo bo potrebno prečrpavati vodo iz gradbene jame (Savska voda, 

podtalnica in meteorne vode). Kljub temu, da prečrpana voda ni odpadna voda je z 

ozirom na možnost onesnaženja predvideno spremljanje kakovosti prečrpane vode.  

 

Do prve delne polnitve akumulacijskega bazena bo struga Save v večji meri tekla v svoji 

prvotni strugi, razen na odseku gradbene jame jezovne zgradbe, kjer je narejen kanal za 

preusmeritev toka. V času gradnje akumulacijskega bazena se na preostalem odseku 

Save matica toka v večji meri ne spremeni. Nasipi predvidenega akumulacijskega bazena 

HE, se bodo gradili stran od obstoječe struge (v spodnjem delu bazena v oddaljenosti do 

240 m od brežin Save). Polnitev se bo izvedla šele po izgradnji bazena. Na brežine Save 

(z izjemo gradbišča jezovne zgradbe) se bo posegalo predvsem s posekom obrežne 

vegetacije. Na območje med strugo Save ter gradbiščem visokovodno-energetskih 

nasipov se bo posegalo z odstranitvijo rodovitne prsti, vendar to ne bo imelo vpliva na 

površinske vode oz. bo vpliv (kalnost) prisoten le ob močnejših nalivih in visokih vodah.  

 

Pri izvedbi opisanih del bodo hidravlične razmere spremenjene, vendar poplavna 

ogroženost objektov ob Savi in pritokih ne bo povečana. V primeru nastopa visokih vod 

lahko pride do povečanih erozijskih procesov na novo oblikovanih brežinah, če še ne bo 

izvedenih protierozijskih zavarovanj.  Za zaščito gradbene jame jezovne zgradbe bo tok 

Save preusmerjen z izgradnjo betonskega obodnega zidu. Po izgradnji dela jezu se bo 
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tok Save preusmeril na pretočna polja, betonski zid bo odstranjen. Del oboda gradbene 

jame bodo predstavljali nasipi, tesnjeni do neprepustne podlage z jet-grouting tesnitvijo.  

 

Ureditve izlivnih delov pritokov Save bodo obsegale predvsem izkope, nasipe, 

protierozijska zavarovanja in stabilizacijske pragove. Pritoki se bodo urejali v čim večji 

meri sonaravno, s prevladujočo uporabo avtohtonih vegetacijskih materialov in lesa.   

 

Na območju gradnje jezovne zgradbe in namestitve gradbene mehanizacije bo izsušena 

glavna struga, voda pa bo preusmerjena v obvodno strugo. Na izsušenem delu struge bo 

prišlo do uničenja vodne združbe v celoti. Nova združba organizmov se bo formirala v 

obvodni strugi. 

 

Kalnost v času gradnje 

 

Izkopi, premeščanje zemljine in rečnega substrata v času gradnje hidroenergetskih 

objektov bodo povzročali sekundarno (nenaravno) kalnost vode, ki bo negativno vplivala 

na ekološko stanje vodotoka po toku navzdol. Povečana vsebnost suspendiranih snovi 

(sestona) v vodi povzroča trenje med delci in organizmi, kar povečuje možnost pojava 

poškodb vitalnih delov organizmov, kot so koža in škrge. Poškodbe povrhnjice pri ribah 

pospešijo razvoj glivičnih okužb in drugih bolezni, ki vplivajo na strukturo in številčnost 

ribje združbe. Povečano trenje zaradi povečane količine sestona bo prizadelo zlasti 

bentoške organizme. Dolgotrajno povečanje kalnosti vode povzroči tudi količinske in 

kakovostne spremembe svetlobnih razmer v vodi. Slabše prodiranje sevanja v vodnem 

stolpcu vodi v zmanjšano primarno produkcijo organizmov. Prav tako je problematična 

sedimentacija suspendiranih snovi na primarne producente (alge in druge vodne 

rastline), kar dodatno zmanjša dostopnost svetlobe, hranil in plinov organizmom ter oteži 

njihovo uspevanje. Povečana sedimentacija delcev v vodi je pričakovana predvsem na 

mestih, kjer je vodni tok upočasnjen, npr. tudi v intersticijskih prostorih hiporeika, ki 

predstavljajo pomemben življenjski prostor bentoškim nevretenčarjem.  

 

Samo premeščanje in dvigovanje sedimentov (anorganskih in organskih) v rečni strugi v 

času gradnje lahko omogoči resuspenzijo škodljivih snovi potencialno vezanih v 

sedimentu (npr. težke kovine, AOX, ostanki fitofarmacevtskih sredstev,…) in povzroči 

sekundarno onesnaženje na območju zajezitve in po toku navzdol. 

 

Negativni vplivi povečane sekundarne kalnosti vode zaradi premeščanja zemljine in 

rečnega substrata med gradnjo HE bodo začasni in bolj ali manj lokalno omejeni po toku 

navzdol od mesta gradnje (neposreden vpliv). Z vidika upoštevanja ostalih posegov in 

njihovih vplivov med gradnjo ima povečana kalnost vode v kombinaciji z drugimi 

negativnimi vplivi kumulativne in sinergijske vplive. Pričakovati pa je, da se ekološko 

stanje ponovno vrne v prvotno kmalu po zaključenih delih v času gradnje oz. delih v 

vodotoku do pričetka dviga vode v akumulaciji. 

 

Sekundarna kalnost vodotoka v času obratovanja 

 

Obratovanje HE vpliva na sekundarno kalnost vodotoka (velja za VT Sava Krško – 

Vrbina). Vsebnost sestona v vodi in električna prevodnost se bosta spreminjala glede na 
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hidrološke razmere. Ob povečanih pretokih, v času obilnejših padavin in taljenja snega, 

se poveča erozija. 

 

Povečana količina sestona se bo v bazeni HE na spodnji Savi z upočasnitvijo vodnega 

toka usedala in kopičila v akumulacijah, ki pa se bo ob povečanih pretokih prenašala 

dolvodno po verigi.  Povečana sedimentacija bo vplivala na avtotrofne in heterotrofne 

organizme. Nekoliko pospešeno odlaganje materiala bo povečalo količino sedimenta, 

spremenilo njegovo sestavo v bazenu in tako povzročalo tudi spremembe habitatov za 

vodne organizme. 

 

V primeru mehanskega premeščanja sedimenta iz bazena za ohranjanje pretočnosti HE in 

poplavne varnosti bo občasno povečana kalnost vodotoka še izrazitejša. Premeščanje 

sedimenta tudi omogoča vračanje (resuspenzijo) potencialno škodljivih snovi vezanih v 

sedimentih nazaj v vodni stolpec. Tovrstna dejavnost lahko tako neposredno s kalnostjo 

in posredno z resuspenzijo škodljivih snovi negativno vpliva na ekološko stanje vodotoka 

dolvodno.  

 

Sekundarna kalnost bo imela negativen vpliv na ekološko stanje vodotoka. Vpliv 

povečane kalnosti bo neposreden (lokalen) in posreden (daljinski). V primeru potreb po 

mehanskem premeščanju večjih količin sedimentov, bo lahko vpliv sekundarne kalnosti 

zaznati tudi čez mejo Republike Slovenije. Povečana kalnost na račun mehanskega 

premeščanja substrata bo sicer omejena na čas izvajanja del. Vpliv sekundarne kalnosti 

bo kumulativen in sinergijski. 

 

Razlitje ali raztros nevarnih snovi 

 

Med gradnjo hidroenergetskih objektov predstavljajo nevarnost za poslabšanje 

ekološkega stanja vodotoka tudi možnosti razlitja ali raztresa nevarnih snovi (npr. 

maziva, olja in goriva), do česar bi lahko prišlo v primeru nesreč ali okvar strojne 

opreme. Uhajanje nevarnih snovi bi imelo negativen vpliv na vodno okolje, kar bi se 

odražalo v poslabšanju kemijskega in ekološkega stanja vodotoka. Onesnaženje vodnega 

okolja z nevarnimi snovmi lahko ima akutne vplive, ki zmanjšajo vrstno pestrost in 

številčnost vodnih organizmov. 

 

V kolikor gre za razlitje in/ali raztros manjših količin nevarnih snovi je vpliv začasen, 

kratkoročen in prostorsko gledano neposreden (lokalno omejen). V primeru nesreče 

večjih razsežnosti, je lahko vpliv tudi trajen dolgoročen in prostorsko gledano posreden 

(daljinski), ki lahko sega tudi preko državne meje. Ob hkratnem delovanju drugih 

negativnih vplivov gradnje, bi razlitje ali raztros nevarnih snovi imelo kumulativen vpliv 

na ekološko stanje površinskih voda. 

 

Nevarnost za razlitje ali raztros nevarnih snovi v času obratovanja HE predstavljajo 

predvsem možnosti okvar strojne opreme. V primeru nesreč in okvar mehanizacije lahko 

pride do hitrega vnosa večjih količin nevarnih snovi v vodno okolje, ki lahko predstavljajo 

akutno motnjo v vodnem ekosistemu. V tem primeru pride do hitrega zmanjšanja 

številčnosti in vrstne pestrosti organizmov. Potencialni vir vnosa nevarnih snovi v okolje 

lahko predstavlja tudi uporaba zaščitnih snovi, kot so premazi in barve, na 
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hidroenergetskih objektih. Vnos nevarnih snovi v vodno okolje povzroči spremembe 

naravnih procesov in prizadene vse elemente ekosistema. Razlitje ali raztros nevarnih 

snovi negativno vpliva na vse elemente vodnega ekosistema, vpliv je začasen in v 

primeru razlitja ali raztrosa manjših količin nevarnih snovi je tudi prostorsko lokalen.  

Ob večjih nesrečah in razlitju ali raztrosu večjih količin nevarnih snovi (katerih ni 

pričakovati), pa je vpliv lahko tudi daljinski in akuten, oziroma ima dolgotrajen vpliv na 

ekološko stanje površinskih voda. Z vidika upoštevanja ostalih vplivov bi imelo razlitje ali 

raztros nevarnih snovi kumulativne vplive. 

 

V izogib zgoraj navedenim situacijam so z HE Mokricami predvideni različni ukrepi, ki 

bodo v največji možni meri prepričevali iznos nevarnih snovi v vodno okolje. 

 

Tehnološke in komunalne odpadne vode bodo zbrane v nepretočni greznici in se jih bo 

odvažalo na CČN Brežice. Meteorne vode s streh bodo ponikane, z utrjenih in potencialno 

onesnaženih površin pa bodo speljane preko lovilcev olj ter v Savo.  

 

Med obratovanjem strojnice HE Mokrice se bodo uporabljala olja za podmazovanje 

vrtečih se delov ter kot hidravlično olje (dvigovanje zapornic ipd.). Onesnaženje vodotoka 

z oljem bi bilo teoretično možno na dva načina, t.j. neposredno iz naprav, ki so v 

pogonski rečni vodi (t.j. iz turbinskega gonilnika) ter z drenažno vodo iz turbinskih jaškov 

(pokrovov), ki je odvedena v spodnjo vodo. 

 

Kakovostna, danes standardna izvedba tesnjenja vrtečih-se delov gonilnika, zaščitni 

prekat na dnu kape gonilnika ter tovarniška montaža in izveden tlačni preizkus so 

zagotovilo, da olje iz gonilnika ne more priti v stik s pogonsko vodo. Predvidena je 

izvedba vodilnih ležajev turbine z oljnim mazanjem v zaprtem sistemu. Mazanje ležajev 

lopat vodilnika bo izvedeno z vgraditvijo ležajnih puš iz posebnih samomazalnih snovi, ki 

ne potrebujejo dodatnega mazanja.  

 

Predvidena je uporaba biološko razgradljivega, okolju neškodljivega olja. 

 

Za preprečevanje onesnaževanja vodotoka z oljem, kot posledica morebitne okvare ali 

nepazljivosti, je vsa drenaža, pri kateri obstaja možnost prisotnosti olja, (t.j. drenaža 

turbinskih jaškov ter tal na drenaža strojnice) speljana v spodnjo vodo preko 

izločevalnika olja. 

 

Toplotna obremenitev reke Save 

 

Vpliv akumulacij na segrevanje vodnega telesa je v tem, da se z zajezitvijo povečuje 

površina vode izpostavljene soncu v primerjavi z obstoječim stanjem reke. Tako 

povečana površina je sposobna prejemati več toplotnega sevanja, hkrati pa zaradi 

razslojevanja v akumulaciji deluje kot izolacija do spodaj ležečih slojev vode ter 

posledično hladnejšimi deli akumulacijskega bazena v globini. Tako stanje in razmere 

glede segrevanja vodnega telesa potrjujejo meritve obratovalnega stanja akumulacij 

[32]. 
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Generalna ugotovitev v zvezi s problematiko termalne obremenitve je, da gre za 

spremembe v okolju, ki jih v tem primeru povzroča vrsta soodvisnih dejavnikov. Ne gre 

torej za enega povzročitelja, temveč se vpliv več povzročiteljev ter vzrokov s 

kumulativnim povečanjem vpliva zaradi učinka vsakega povzročitelja posebej in 

hkratnega delovanja vseh obenem. Možnosti za znižanje temperature vode so omejene, 

predvsem pa se da stanje izboljševati z mešanjem stratificiranih slojev akumulacije. 

Pomembno je izpostaviti, da gre za vplive na celotnem povodju Save. Problematiko mora 

torej reševati država v skladu s pristojnostmi, ki jih ima. 

 

Med glavnimi povzročitelji oziroma toplotnimi onesnaževalci velja poleg energetskih 

objektov omeniti tudi povečan standard prebivalstva, ki vedno bolj segreva sanitarno 

vodo, predvsem v krajih s toplovodnim omrežjem. Kolikšen delež toplote v bilanci Save 

prispevajo naselja vzdolž reke, je še neznanka, vendar vsaj zadnjih petdeset let na reki 

ni več opaziti ledu. Poleg tega predstavljajo znaten vir toplotnih obremenitev vode, ki se 

izpuščajo iz topliškega kompleksa v Čatežu.  

 

Glede toplotnih obremenitev iz energetike pa se je prirast temperatura Save najbolj 

poznal zaradi obratovanja TET. Vse modelne analize toplotnega obremenjevanja, ki so 

bile izdelane do sedaj [32,45] so upoštevale temperaturni prispevek TET.  Obstajajo 

podatki, ki v kritičnih razmerah navajajo zvišanje temperature do 0,66 °C, v ekstremnih 

pa do 1,27 °C. Dolvodno od Trbovelj se Sava v poletnem času segreva, v zimskem pa 

ohlaja. Zaradi nezadostnih meritev ni bilo mogoče zagotovo oceniti spremembo razlike 

med obremenitvijo TET in naravnim stanjem. Vpliv hlajenja TET na temperature Save 

nad NE Krško je treba ločiti od skupnih vplivov pod iztokom hladilne vode NEK. Vsekakor 

je bila maksimalna temperatura po premešanju toka v Savi omejena na 28°C. Po novem 

OVD NEK je NEK obvezan obratovati na način, da ne presega dovoljen mejni emisijski 

delež oddane toplote (1,0), pri čemer se v dnevnem povprečju Sava ne sme segreti več 

kot 3,0 °C nad svojo naravno temperaturo izmerjeno pred odvzemnim mestom za 

hladilno vodo za potrebe NEK. 

 

Spremembe rečne termike in pred in po izgradnji dodatnih objektov so bistveni naslednji 

zaključki [32], pri čemer pa je potrebno opozoriti, da so v sedanjem oz. izračunanem 

bodočem stanju obremenitve manjše, zato je pričakovati nižje dejanske 

temperature, ki so navedene v alinejah spodaj, ker TET več ne obratuje: 

 

 Srednje mesečne rečne temperature se na račun izgradnje verige HE ne bodo 

spremenile, oziroma so pričakovane spremembe velikostnega reda modelske 

napake poenostavljenih (linijskih) modelov. Z dodatnimi kontrolami modela 

(Hotchain) je bilo zanesljivo ugotovljeno, da so modelsko prognozirana naraščanja 

povprečnih mesečnih rečnih temperatur na odseku od sotočja Save in Savinje do 

konca zgrajene verige (HE Blanca) leta 2003 enaka ali manjša od točnosti 

modelskih izračunov  leta 2010.  Poleg tega je bilo (2012) ugotovljeno, da so 

naravna povišanja srednjih rečnih temperatur na začetku odseka (sotočje Save in 

Savinje) v zadnjem desetletju enakega reda velikosti kot morebitna povišanja v 

območju bazenov na odseku sotočje – HE Blanca. Rezultati modela (2003) so 

sicer na zajetju NEK napovedali prirast temperature vode, velikosti manj kot +0.5 
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°C (avgusta +0.44 °C) ter v mejnem profilu do +1.64 °C (v juliju, po izgradnji 

celotne verige); 

 Ob maksimalno obratujočih TET in NEK bodo srednje rečne temperature pri HE 

Mokrice po izgradnji verige HE znašale v aprilu 12.35 °C, v avgustu 24.45 °C, v 

kritičnih razmerah 27.0 °C in v ekstremnih 28.19 °C. Glede na sedanje stanje 

znašajo prirastki v aprilu +0.52 °C, v avgustu +1.5 °C, v kritičnih razmerah +1.9 

°C in v ekstremnih razmerah +2.01 °C; 

 Spremembe naravnih pogojev v zvezi s toplotno obremenitvijo Save, ki so bile v 

letu 2003 špekulativne, so bile v letu 2011 potrjene s študijo in s poročili ARSO. 

Trendi (naravnega) naraščanja rečnih temperatur so potrjeni tako na Savi pri Litiji  

kot na Savinji pri Velikem Širju in Savi pri Čatežu; 

 Stratifikacija bazenov. Z dvema serijama meritev v bazenih Vrhovo, Boštanj in 

Blanca v letu 2011 je bila v poletnem času ugotovljena močna vertikalna 

spremenljivost rečne temperature, ki se je preko dneva spreminjala. Ta 

»stratifikacija« je verjetno glavni razlog za ugodne učinke bazenov v obdobju 

izrednih hidro-meteoroloških razmer, saj omogoča intenzivnejšo in zakasnjeno 

toplotno izmenjavo med reko in atmosfero. Plast tople vode na vrhu »ščiti« 

spodnjo plast v akumulaciji pred močnejšim segrevanjem. Meritve na Blanci v 

2010 so pokazale največji temperaturni razpon je v primeru znašal med 21,5 °C 

in 30 °C. Pri čemer je prevladoval sloj v razponu 22,5 °C in 23 °C;  

 Vpliv obratovanja TET je bil v letu 2003 modelsko obravnavan, vendar bi bili 

dejanski vplivi glede na analize leta 2011  lahko precej manjši. V letu 2003 je bilo 

ugotovljeno, da obratovanje TET z obstoječo močjo (stanje 2003) znaša v 

povprečnih razmerah pri NEK največ +0.3 °C (v avgustu), kar se z izgradnjo 

verige ne bi spremenilo. V kritičnih razmerah vpliva TET na rečno temperaturo pri 

NEK z dvigom do 0.43 °C, kar bo po izgradnji akumulacij verige naraslo na + 0.45 

°C . V ekstremnih razmerah se bo razlika zaradi TET pri profilu NEK-a  zmanjšala 

s sedanjih +0.6 °C na +0.49 °C.  Zmanjševanje razlike je posledica močnejše 

izmenjave rečne toplote z atmosfero pri višjih rečnih temperaturah. V profilu HE 

Mokrice je sedanji vpliv TET na rečno temperaturo največ +0.30 °C (avgust) in bo 

po izgradnji verige ostal nespremenjen. V kritičnih razmerah bo sedanji vpliv z 

+0.36 °C padel na +0.20 °C po izgradnji celotne verige in v ekstremnih razmerah 

s sedanjih +0.49 °C na +0.35 °C po izgradnji verige; 

 Z meritvami v obstoječih bazenih je bil pokazan mehanizem segrevanja bazenov v 

izrednih razmerah, ki kaže, da se segrevanje in ohlajanje odvija predvsem v 

površinskih slojih. V teh slojih je termična dinamika bolj intenzivna, v globljih 

slojih pa ustrezno manj; 

 Manjši in bolj oddaljeni objekti, ki toplotno obremenjujejo Savo gorvodno od NEK 

(npr. VIPAP, TE-TOL), na obratovanje NEK s termičnega vidika nimajo zaznavnega 

učinka. Njihovi morebitni drugi vplivi, npr. slabšanje splošne kakovosti vode z 

izpusti različnih snovi (organska materija, premogov prah, itd) niso predmet 

tokratnih obravnav. 

 

Merjeni učinki akumulacij na spodnji Savi na temperaturo reke Save [60]: 

Bazeni HE dodatno toplotno ne obremenjujejo reke. V poletju 2019 pogosto 

izmerjene negativne temperaturne razlika med vstopno in izstopno vodo bazenov Arto-

Blanca in Krško. V bazenu Krško je bilo v juliju in avgustu 2019 od 1490 izmerjenih urnih 
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vrednosti 610 takšnih ur, ko je bila temperatura vstopajoče vode pod HE Arto-Blanca 

nižja kot temperatura izstopajoče vode pod HE Krško. V bazenu Arto-Blanca je bilo 

takšnih ur celo 670 od 1490. To ni le občasen pojav, saj je šlo v bazenu Krško za 41% 

vseh izmerjenih urnih vrednosti, v bazenu Arto Blanca pa za 45% urnih vrednosti. V 

bazenu Krško je bilo takšnih daljših obdobij ohlajanja (dolgih od 6-7 ur do celih dni) 20, v 

bazenu Arto-Blanca pa celo 22.  

 

Bazen Brežice zaradi velikosti in dodatnega vpliva NEK bistveno odstopa od vseh 

gorvodnih bazenov. V gorvodnem, rečnem delu bazena Brežice, prihaja do močnega 

segrevanja Save. Vzrok za to je verjetno v razmeroma plitvi vodi, ki ima bolj značilnost 

rečnega toka kot jezera, pri čemer smo že v predhodni študiji (IBE, 2019) na tem odseku 

opazili visoka dnevna nihanja rečne temperature, kakršnih ni opaziti nikjer drugje v 

bazenih verige HESS. Na dolvodnem, bolj jezerskem odseku, je dodatno povišanje rečne 

temperature minimalno, ali pa prihaja celo do manjšega ohlajanja. Prirastki rečne 

temperature kot posledica obratovanja NEK so v pričakovanih okvirih do 3 °C, kar NEK 

uravnava z ustreznim obratovanjem hladilnega sistema, predvsem z vključevanjem 

hladilnih stolpov. 

 

Najpomembnejši rezultat je analiza dogajanja v obdobju 18. – 27.7.2019, ko je glede na 

meritve povprečna rečna temperatura med HE Krško in NEK narasla za 0,57 °C, NEK je 

Savo segrela za 3,08 °C, na odseku med NEK in iztokom HE Brežice pa je prišlo (glede na 

premešano stanje pod NEK) do upada temperature Save v višini -0,54 °C. To pomeni, da 

je na odseku bazena Brežice dolvodno od NEK prišlo do negativnega toka toplote iz Save, 

ki je eliminiral 18% iz NEK izpuščene toplote. Tovrstni hladilni učinek akumulacij je bil 

sicer že upoštevan pri obravnavi variantnih rešitev izpusta NEK v akumulacijo Brežice 

(IBE in FGG, 2006), vendar se je z analizo meritev poletja 2019 prvikrat očitno pokazal. 

V rezultat ne obstaja nikakršen dvom tudi zato, ker se je v obravnavanem obdobju 10 

dni ob takratnem pretoku Save voda v akumulaciji izmenjala cca 4x. Ta ugoden rezultat 

nekoliko kvari močno segrevanje vode na odseku bazena Brežice med HE Krško in NE  

Krško, ki je enakega reda velikosti kot izguba toplote na odseku dolvodno od NEK. Zaradi 

tega svetujemo razmislek o ukrepih za zmanjševanje segrevanja tega odseka v obliki 

pospeševanja visoke obrežne zarasti, v kolikor se da kaj takšnega doseči v lokalni 

skupnosti [60] in ni v pristojnosti postopka PVO HE Mokrice. 

Predhodne navedbe v zvezi s povprečnimi in maksimalnimi mesečnimi temperaturami 

potrjujejo tezo, da je v verigo HE na spodnji Savi dotekajoča voda v zadnjih 20 letih 

bistveno toplejša, kot je bila v obdobju od začetka meritev do leta 2000. Ugotovljene 

prirastke je zato treba upoštevati pri vseh analizah in primerjavah s stanjem pred 

izgradnjo verige HE [60]. 

 

Evtrofikacija 

 

Akumulacijski bazen obremenjenosti voda samo po sebi ne poslabšuje, v bazenu se le 

pokažejo posledice onesnaženja reke, kot je na primer evtrofikacija. Ob spremembi 

hidrološkega vodnega režima iz rečnega v zelo počasi tekočo reko lahko pride do 

evtrofikacije. Po študiji Inventarizacija ključnih stanj prostora…[23] spada območje HE 

Mokrice glede na koncentracijo celokupnega fosforja in dušika v hiperevtrofno območje. 

Gre za primer latentne evtrofikacije. To pomeni, da je na voljo dovolj hranil, ni pa na 
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voljo dovolj časa za razvoj vseh pokazateljev evtrofikacije, kot je npr. cvetenje alg. 

Obveznost zagotavljanja kvalitete vode Save je na strani Koncedenta (MOP).  

 

Iz koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (podpisana 

leta 2002, sklenjenih 5 aneksov), poglavje 4. Pravice in obveznosti Koncedenta in 

Koncesionarja v zvezi s koncesijo, poglavje 4.1.1 Pridobitev vodne pravice, tretji 

odstavek, sledi: 

 

»Koncedent je odgovoren za zagotovitev predpisane kakovosti vode reke Save, ki 

omogoča koncesionarju izvajanje koncesije, razen če gre za dogodke, ki so višja sila.« 

 

Koncesionar bo izvajal monitoring kakovosti reke Save skladno predpisanim 

monitoringom v PVO in določili koncesijske pogodbe (točka 4.3.2 Varstvo kakovosti voda, 

glej poglavje 1 v PVO). V primeru pojava evtrofikacije vodnega telesa bo Koncesionar v 

skladu z določilom točke 4.8 priloge 1 h Koncesijski pogodbi izvajal ukrepe pristojnega 

organa ministrstva pristojnega za okolje oz. ukrepe predpisane v PVO oz. v izdelani 

strokovni podlagi [44]. 

 

V Koncesijski pogodbi oz. prilogi 1 je v točki 3.0 Obratovanje verige HE na spodnji Savi v 

dveh alinejah zapisano naslednje: 

 

3.1       Koncesionar mora obratovanje prilagoditi naravnim hidrološkim razmeram in 

stanju voda. 

3.6 Koncesionar mora pri obratovanju HE na Sp. Savi upoštevati vodne pravice JE 

Krško, opredeljene v vodnogospodarskem dovoljenju JE Krško. To pomeni, da mora pri 

naravnih pretokih Save, ki so večji ali enaki 100 m3/s spuščati iz hidroelektrarn , ki ležijo 

gorvodno od JE Krško najmanj 100 m3/s, pri naravnih  pretokih Save, ki so manjši od 

100 m3/s pa vse naravne pretoke Save. 

 

V poletnih mesecih, oz. takrat ko bo, na osnovi monitoringa, ugotovljena velika 

verjetnost pojava evtrofikacije, bo Koncesionar »obratoval po pretoku«, brez 

podaljšanega zadrževanja vode v akumulacijskih bazenih. V skladu 69. Člena [113] bo 

obratovanje HE Mokrice do morebitnega drugačnega dogovora z RH zagotavljala na 

mejnem profilu naravni pretok reke Save, slednje pomeni, da bo pretok reke Save skozi 

akumulacijo praviloma naraven. 

 

V [44] so sicer navedeni nekateri drugi ukrepi za preprečitev in zmanjšanje negativnih 

vplivov evtrofikacije, nikjer pa ni definirano, kdo natančno je zadolžen za njihovo 

izvajanje in financiranje.  

 

Iz koncesijske pogodbe izhaja: Če se zaradi daljšega časa zadrževanja vode v 

akumulacijah pojavi evtrofikacija vodnega telesa, bo Koncesionar izvajal ukrepe 

pristojnega organa Ministrstva za okolje in prostor (točka 4.8 priloge Koncesijske 

pogodbe). Seveda je potrebno omenjeno obvezo obravnavati skladno z našim 

komentarjem o dejavnikih, ki povzročajo evtrofikacijo, na katere pa Koncesionar nima 

vpliva. 
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Vezano na predhodne navedbe opozarjamo, da k pojavu evtrofikacije pripomorejo 

dejavniki, na katere Koncesionar nima vpliva, je pa že opozarjal pristojno ministrstvo. 

 

Velik del k izražanju pripomorejo predvsem naslednji dejavniki: 

 

 precejšen del kanalizacije in čistilnih naprav še ni dograjen in je zato v tem 

obdobju vpliv na akumulaciji še relativno velik (razpršeni in točkovni viri 

poselitve); 

 večje čistilne naprave predstavljajo pomemben vir obremenitev ob nedoseganju 

terciarne 

 stopnje čiščenja (popolne odstranitve dušika in fosforja); 

 število industrijskih izpustov odpadne vode lahko precej večje od dejansko 

ugotovljenega 

 stanja razvidnega iz obstoječih podatkov zavezancev za monitoring; 

 kmetijska gospodarstva predstavljajo pomemben del razpršenih virov 

obremenitev 

 meteorna odpadna voda s cestišč in drugih prispevnih površin se zbira v mešani 

kanalizaciji, 

 na koncu katere še niso postavljene vse čistilne naprave; v primeru visokih vod, 

prihaja le do začasnega zbiranja tovrstnih vod v razbremenilnikih, ki pa nimajo 

čistilne funkcije; 

 zaradi regulacije nekaterih vodotokov je njihova samočistilna funkcija okrnjena. 

 

Problem za evtrofikacijo v akumulacijskem bazenu je predvsem ta, da se lahko vir hranil 

nahaja na zelo oddaljenem mestu gorvodno ob Savi (daljinski vpliv), na katerega pa 

Koncesionar nima vpliva. Ravno tako ni možno oz. je oteženo izvajanje ukrepov na 

neposredni prispevni površini akumulacije (npr. ureditev terciarne stopnje čiščenja na 

ČN), zato je Koncesionar omejen na ukrepe v sami akumulaciji (samo kurativni ukrepi).  

 

Na stanje evtrofičnosti Save na obravnavanem odseku vpliva prisotnost hranil (dušik in 

fosfor) na celotnem prispevnem delu Save, kar pomeni v tem primeru precejšni del 

Slovenije, vključno z najbolj onesnaženimi predeli kot sta Ljubljanska in Celjska kotlina 

ter industrijski predeli kot so Jesenice, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. 

 

Glavne vire hranilnih snovi (dušikovih spojin in fosforja), ki se vnašajo v vodotoke 

predstavljajo predvsem odpadne komunalne vode in gnojena kmetijska zemljišča. Na 

območju umeščanja HE razprostirajo obsežne kmetijske površine, na katerih se izvaja 

gnojenje. Spiranje hranil s prispevnega območja in upočasnitev vodnega toka z izgradnjo 

pregrade znatno povečata možnost pojava evtrofikacije, vendar zaradi izvedbe tesnitve 

akumulacijskega bazena, bo večina vode drenirana pod elektrarno HE Mokrice v spodnjo 

vodo, pri čemer le ta prehaja na območje nespremenjene vodne struge z naravnim 

pretokom. V akumulacijo bo glede na vnos hranil prispevno območje prišlo iz območja HE 

Brežice. To bi ob zmanjšanju hitrosti vodnega toka in posledično spremenjeni samočistilni 

sposobnosti lahko vodilo do poslabšanja ekološkega stanja. Na območju plana HE Brežice 

so predvidene ureditve oz omilitveni ukrepi in sicer na območju drenažnih kanalov so 

predvidene ekoremidiacijske ureditve ki bodo vnos hranil v akumulacijo HE Mokrice 

omilile oz. zmanjšale. Na posameznih mestih se skladno z ekoremediacijskimi ukrepi 
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predvidijo razširitve v drenažnih kanalih HE Brežice, kjer se oblikujejo plitvine. Na 

območju plitvin je nasuta debela plast proda in kamenja v skupni debeline najmanj 30 

cm. Na območju predvidenih plitvin so zasajene trstičevje, močvirne rastline kot so 

močvirski mleček-Euphorbia palustris, močvirski oslad-Filipendula ulmaria, navadna božja 

milost-Gratiola officinalis, vodni bršljan-Hydrocotyle vulgaris, vodna perunika-Iris 

pseudacorus, močvirski petoprstnik-Potentilla palustris, navadni mrzličnik-Menyanthes 

trifoliata, zimska preslica-Equisetum hyemale, navadna kalužnica-Caltha palustris, 

različni vodni šaši-Carex sp., močvirska lakota-Galium palustre, močvirka meta-Mentha 

aquatica  ter hidrofilne grmovnice (jelše, leske, vrbe …). Na izlivnih delih drenažnih 

kanalov so razširitve znotraj katerih se uredijo trstični filtri. Ti se oblikujejo na način, da 

se s preusmeritvijo struge drenažnega kanala večji del vode precedi skozi trstični filter, 

pri čemer se iz vode odstranjujejo morebitne nečistoče in organske snovi. 

 

Izgradnja kanalizacije s terciarnim čiščenjem odpadne vode (odstranitev dušika in 

fosforja) je najpomembnejša s stališča zaščite akumulacij pred vnosom fosforja. Poleg 

izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav so v primeru dušika še pomembnejši ukrepi 

vezani na zmanjšanje vnosa hranil iz kmetijstva.  Na vse zgoraj navedene ukrepe 

Koncesionar nima vpliva in so v pristojnosti pristojnih ministrstev. 

 

Študija z variantami rešitev in sanacije evtrofikacije v akumulacijah HE na spodnji Savi 

[24] ugotavljala stanje vodnih teles akumulacij HE Boštanj in HE Blanca ob upoštevanju 

dotoka obremenitev s tokom Save, stanja v samih akumulacijah ter vplivu 

onesnaževalcev s prispevnih območij. Evtrofikacija v gorvodnih HE (HE Vrhovo, HE 

Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice) ima daljinski vpliv na evtrofikacijo v HE 

Mokrice. 

 

Pregled obstoječih podatkov monitoringa (v HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško) je 

pokazal na povečano evtrofnost v obeh akumulacijah, ki vodi v občasno pojavljanje alg 

oziroma cvetenje. Na povečano evtrofnost kaže že sama prisotnost hranil v Savi, ki 

priteka v obe akumulaciji. Dodatno pa k cvetenju alg prispevajo specifične razmere, ki 

nastajajo v: 

 

 Umiritev toka v akumulaciji, ki omogoča sedimentacijo hranilnih snovi; 

 Nizek vodostaj na posameznih mestih z dobro osvetljenostjo; 

 Povišanje temperatur vode v zgornjih slojih stoječe vode kamor prodira svetloba 

in plitvinah; 

 Dodaten vnos hranil z različnih točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja. 

 

Meritve [25], [26], [27], [28] na HE Boštanj, HE Blanci in HE Krško so pokazale, da se po 

izgradnji HE koncentracija klorofila poveča. Ravno tako je klorofil v dolvodni pregradi 

večji kot v gorvodni. Vendar je izražanje parametrov evtrofikacije v veliki meri odvisno 

tudi od hidrometeoroloških razmer. V suhem in toplem letu bo evtrofikacija bolj izrazita, 

kot v vodnatem letu. Največji problem v Savi je visoka koncentracija celokupnega 

fosforja in dušika v vodi. Posamezni parametri (celokupni fosfor, anorganski dušik, 

prosojnost in klorofil) so v obstoječih gorvodnih HE na meji med evtrofnim in 

hiperevtrofnim stanjem. Vendar je nihanje (poleg konstantnega dovajanja hranil) odvisno 

predvsem od letnih padavin in temperature zraka. Glede na to da HE Krško sledi še HE 
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Brežice, ki bo imela večje razmerje med površino in volumnom (več osončenosti in 

počasnejši tok) lahko pričakujemo v HE Mokrice evtrofno stanje voda v obdobju 

hladnejših poletij z veliko padavinami oziroma hiperevtrofno stanje z aktivnim izražanjem 

evtrofikacije (t.i. cvetenje alg) v bolj vrčih in sušnih poletjih.  Stanje voda se bo bistveno 

izboljšalo po letu 2015 oziroma 2017, ko bo večina odpadnih komunalnih vod speljana 

preko terciarnega čiščenja. S tem se bo onesnaženje s hranili iz tega vira bistveno 

zmanjšalo. 

 

V nadaljevanju povzemamo idejne rešitve ukrepov za preprečevanje nastanka 

prekomerne evtrofikacije in izbruhov cvetenja alg [24], ki bi bili ustrezni za HE Mokrice: 

 Nadgradnje obstoječih razbremenilnikov meteornih voda v sisteme s povečano 

samočistilno funkcijo; 

 Izvedbo terciarnega čiščenja komunalnih odpadnih voda iz čistilnih naprav, ukrepe 

za povečanje samočistilne kapacitete pritokov (ukrep ni mišljen, kot obveza za 

nosilca posega temveč, kot splošni ukrep na nivoju porečja). 

 

Glede na to, da vseh vnosov hranil v akumulacijo ne moremo preprečiti (že prisotna 

hranila v Savi, atmosferski depoziti) so možni tudi ukrepi v primeru pojava cvetenja alg v 

akumulaciji (odstranjevanje alg, aeracija vode, omejevanje rastnih faktorjev, odvajanje 

hipolimnijske vode, odstranitev sedimenta, uvajanje …).  

 

Pri vplivu na evtrofikacijo moramo tudi omeniti trend zmanjšanja organskega 

onesnaženja v Savi (poglavje »obstoječe stanje – površinske vode«). Zaradi izgradnje ČN 

v celotnem prispevnem območju ter zmanjšanja industrije se kvaliteta vode postopoma 

izboljšuje. 

 

Glede na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija 

za obdobje od leta 2005 do leta 2017), navaja 31. december 2015 kot roka obvezno 

terciarno čiščenje odpadnih voda za območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 

100.000 PE na vodnem območju Donave – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih 

pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz 

posameznega območja poselitve, in rok 31. december 2017 za obvezno terciarno čiščenje 

odpadnih voda iz vseh gospodinjstev, ki ne bodo priključena na javno kanalizacijsko 

omrežje, se predvideva, da se bo vnos hranil iz vira odpadne komunalne in meteorne 

vode zmanjšal na prispevnem območju celotne Save, kar bo posledično zboljšalo trofično 

stanje vodotoka. 

 

Poleg izgradnje kanalizacije in čistilnih naprav, so v primeru dušika še pomembnejši 

ukrepi vezani na zmanjšanje vnosa hranil iz kmetijstva [24], [111]. Reševanje 

problematike vnosa hranil s kmetijskih površin pa je kompleksnejša zadeva, ki zadeva 

predvsem učinkovit državni sistem kontrole uporabe gnojil in fitofarmacevtskih snovi  ter 

izobraževanje kmetov. Ta proces je dolgotrajen in v bližnji prihodnosti ne prinaša 

bistvenega izboljšanja na tem področju. Izboljšanje se bo pokazalo na daljši rok ob 

doslednem upoštevanju zakonodaje in priporočil. Problem evtrofikacije v akumulacijskem 

bazenu je predvsem to, da se lahko nahaja vir hranil na zelo oddaljenem mestu gorvodno 

ob Savi (daljinski vpliv) na katerega upravljavec HE nima vpliva. Ravno tako ni možno, 

oz. je oteženo izvajanje ukrepov na neposredni prispevni površini akumulacije (npr. 
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ureditev terciarne stopnje čiščenja na ČN), zato je upravljavec HE največkrat omejen na 

ukrepe v sami akumulaciji.  

 

Reševanje problematike evtrofikacije Save je širša naloga, ki presega raven projekta HE 

Mokrice. Zato je potrebno s strani državnih organov, ki upravljajo s povodjem reke 

izpeljati določene aktivnosti za izboljšanje stanja evtrofikacije (skladno z Operativnim 

programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda se predvideva izgradnja čistilnih naprav 

za vsa naselja nad 50 PE do konca leta 2017. Uredba tudi nalaga čistilnim napravam 

večjim od 10.000 PE da dogradijo terciarno stopnjo čiščenja). 

 

Vseh virov evtrofikacije se ne da omejiti, zaradi česar je ob pravih pogojih možno, da 

pride do pojavov evtrofikacije (zlasti cvetenja alg). V primeru pojava evtrofikacijskih 

pojavov se preuči možnost izvedbe naslednjih ukrepov (odvisno od vrste oziroma trajanje 

evtrofikacijskega pojava): 

- Fizično in biološko odstranjevanje alg in zelenih rastlin: 

− mehanska sredstva za odstranitev alg in rastlin, 

− biološka sredstva za odstranitev alg in rastlin, 

− biološki načini pospešitve razgradnje odmrlih celic. 

− Kontrola z omejevanjem rastnih faktorjev za razvoj alg: 

− vezave/odstranitve ključnih rastlinskih hranil v telesu akumulacije, 

− omejitev drugih rastlinskih rastnih faktorjev (svetloba, temperatura, C02). 

- Fizikalne metode omejevanja rasti alg: 

− aeracija vode in inducirana cirkulacija, 

− odvajanje hipolimnijske vode, 

− uvajanje vertikalnih pregrad (zaves), 

− odstranitev sedimenta. 

 

Ocena predvidenega vpliva glede na primerjavo z gorvodnimi HE za fizikalno kemijske 

elemente 

 

V nadaljevanju navajamo podatke monitoringa gorvodnih HE, ki jih je izvedlo podjetje 

ERICO d.o.o. v letu 2019. 

 

Tabela 95: PREGLED EVTROFNOSTI GORVODNIH HE PO OECD KRITERIJIH ZA STOJEČA TELESA 

Akumulacija Fosfor in 

anorganski dušik 

Klorofil-a Prosojnost 

HE Boštanj evtrofno do 

hiperevtrofno 

stanje 

mezoevtrofno/evtrofno 

stanje  

hiper evtrofno 

stanje 

HE Arto - Blanca evtrofno do 

hiperevtrofno 

stanje 

mezoevtrofno/evtrofno 

stanje  

hiper evtrofno 

stanje 

HE Krško evtrofno stanje mezotrofno stanje evtrofno do 

hiperevtrofno  

HE Brežice evtrofno do hiper 

evtrofno 

mezoevtrofno/evtrofno 

stanje 

hiper evtrofno 

stanje 
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Kot je razvidno iz gornnje tabele je najboljše stanje v HE Krško, ki ima tudi najkrajši 

zadrževalni čas med vsemi HE. HE Mokrice bo imela še krajši zadrževalni čas zato tudi 

pričakujemo, da bodo procesi evtrofikacije v akumulacijji HE Mokrice nebistveni zaradi 

kratkega zadrževalnega časa in dotoka sveže vode iz Krke (ki ima zelo dobro stanje za 

nitrate in fosfor). 

 

Vrednosti biokemijske potrebe po kisiku (BPK5) so za večino merilnih mest pod mejo 

določljivosti metode za BPK5 (1,6 mg O2/l). Tudi za HE Vrhovo, ki je aktivna najdlje časa. 

Kar pomeni, da lahko tudi po izgradnji HE Mokrice pričakujemo, da bo BPK5 kazal na zelo 

dobro stanje. Ravno tako je na vseh merilnih mestih na spodnji Savi koncentracija nitrata 

spada znotraj razreda zelo dobro oz. dobro ekološko stanje. Povprečne vrednosti na 

merilnem mestu so pri dalj časa dejavnih hidroelektrarnah v Vrhovem in v Boštanju 

nekoliko višje od tistih pri mlajših v Blanci in Brestanici. Ocenjujemo, da bo po izgradnji 

HE Mokrice ekološko stanje za nitrat (trofičnost) ostalo dobro. Ravno tako je za celotni 

fosfor in posebna onesnaževala stanje od leta 2009 do 2015 med dobrim in zelo dobrim. 

V spodnji tabeli prikazujemo oceno za fizikalno kemijske elemente, ki jih lahko 

pričakujemo po zajezitvi HE Mokrice. 

 

Vplivi na kisikove razmere so nekoliko bolj podrobno opisane v predhodnih poglavljih, 

kjer so navedene primerjave z gorvodnimi HE [50].  Na tem mestu navajamo samo 

ključne ugotovitve. Ob predpostavki, da temperatura vode ne bo presegala 25-26 ⁰C bo 

voda vsebovala več kot 8 mg kisika na liter, v nižjih hladnejših plasteh pa več. 

Primerjava kaže, da bo v bazenu Mokrice (7,68 mio m3) skoraj 96% celotne količine 

vode dobro ozračene, slabše ozračenih bo le dobre 4% vode, premalo ozračene vode ne 

bo. 

 

 

Tabela 96: PREDVIDENO STANJE KEMIJSKO FIZIKALNIH ELEMENTOV NA OBMOČJU AKUMULACIJE HE 

MOKRICE – VT SAVA KRŠKO VRBINA 

Kemijski in fizikalno kemijski elementi 

 
Splošni fizika-kem- elementi 

P. ones. 

BPK5 Nitrat Cel. fosfor 

Obstoječe stanje 
ZELO DOBRO DOBRO DOBRO ZELO DOBRO 

Ocena predvidenega stanja 
ZELO DOBRO DOBRO DOBRO ZELO DOBRO 

 

Spremembe v fizikalno kemijski strukturi vodotoka reke Krke in Sotle se v času 

obratovanja HE Mokrice ne predvideva, saj obratovanje HE Mokrice ne bo bistveno 

vplivala na kemijske in kemijsko fizikalne elemente obeh vodotokov. Možni so manjši 

vplivi na temperaturo in kisikove razmere, medtem ko vplivov na BPK5, nitrte in cel. 

Fosfor ni pričakovti.  Količina hranil se zaradi HE Mokrice v vodi ne bo povečala. 
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  OCENA KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA MED GRADNJO IN 

OBRATOVANJEM HE MOKRICE 

Kemijsko stanje površinskih voda se zaradi posega v vodno okolje ne sme poslabšati. 

Ocena kemijskega stanja površinskih voda predstavlja obremenjenost površinskih voda s 

prednostnimi in prednostno nevarnimi snovmi, za katere so na območju držav Evropske 

skupnosti postavljeni enotni okoljski standardi kakovosti. Okoljski standardi so določeni 

kot dovoljene letne povprečne koncentracije te snovi v vodi, ki zagotavljajo varstvo pred 

dolgotrajno izpostavljenostjo in kot največje dovoljene koncentracije v vodi, ki 

preprečujejo akutne posledice onesnaženja. 

 

Kemijsko stanje voda se z izvedbo plana ne bo poslabšalo saj ni predvidenih 

novih virov kemičnega onesnaženja površinskih voda.  

 

Glede na to da HE Mokrice ob normalnem obratovanju ne predstavlja novega vira 

kemijskega onesnaženja ter, da je obstoječe kemijsko stanje površinskih voda na 

gorvodnih ter dolvodnih odsekih dobro9 lahko z veliko mero gotovosti ocenjujemo, da bo 

po izgradnji HE Mokrice kemijsko stanje dobro (glej Zvezek 4).  

 

Rezultati meritev kemijskega stanja na merilnih mestih Brestanica, Podgračeno in 

Jesenice na Dolenjskem podajajo za obdobje 2009 - 2013, podaja dobro kemijsko stanje 

za vodna telesa Sava Boštanj-Krško, Sava Krško-Vrbina in Sava mejni odsek. V času 

meritev ni bila za nobenega od parametrov kemijskega stanja letna povprečna vrednost 

parametra kemijskega stanja na nobenem od mest vzorčenja večja od LP-OSK. Tudi 

največja izmerjena vrednost parametra kemijskega stanja ni bila na nobenem od mest 

vzorčenja za nobenega od parametrov kemijskega stanja večja od NDK-OSK. 

 

Akumulacijski bazen bo z urejenimi dostopi do vode za primere intervencije omogočil 

lažjo dostopnost do vode in povečano možnostjo plutja po Savi, kar predstavlja tudi 

hitrejše čiščenje v primeru eventualnega izlitja nevarnih snovi iz industrijskih obratov oz 

v primeru nesreč ob akumulaciji oz. gorvodno. Počasnejše tekoča voda podaljšuje 

zadrževalni čas, kar predstavlja dodaten čas za čiščenje preden se onesnaženje razširi 

dolvodno kar velja predvsem za olja in ostala na vodi plavajoča onesnaževala. V primeru 

ostalih onesnaževal (kisline, lugi) pa je možno z odprtjem in zaprtjem prelivnih polj po 

potrebi regulirati zadrževalni čas v bazenu in s tem vplivati na koncentracijo onesnažila. 

 

Vplivov obratovanja HE Mokrice na vodotoka reke Krke in Sotle ni, zato se slabšanje 

kemijskega stanja glede na sedanje stanje ne pričakuje. 

 

SPREMLJANJA KEMIJSKEGA STANJA REK IN JEZER V ORGANIZMIH – RIBAH  

                                           
9  Na podlagi rezultatov meritev kemijskega stanja na merilnih mestih Brestanica, Podgračeno in Jesenice na 

Dolenjskem ugotavljamo, da je obstoječe kemijsko stanje vodnih teles Sava Boštanj-Krško, Sava Krško-Vrbina 

in Sava mejni odsek dobro. V času meritev (v letih 2009 - 2012) ni bila za nobenega od parametrov kemijskega 

stanja letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja na nobenem od mest vzorčenja večja od LP-OSK, 

ki je za parametre določena v prilogi 2 Uredbe o stanju površinskih voda [110]. Tudi največja izmerjena 

vrednost parametra kemijskega stanja ni bila na nobenem od mest vzorčenja za nobenega od parametrov 

kemijskega stanja večja od NDK-OSK, ki je za parametre določena v prilogi 2 iste uredbe [110]. 
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Glede na izvajanja monitoringa in predstavitev rezultatov obstoječih obremenitev (v 

Zvezku 4) pričakujemo tudi v bodoče kemijsko stanje Hg v organizmih na območju plana 

HE Mokrice slabo.   

 

Kemijsko stanje glede na vsebnost heksaklorobenezena in heksaklorobutadiena 

pričakujemo tudi v času obratovanja HE Mokrice kot dobro. Dobro stanje je ocenjeno tud 

ves čas na območju HE Vrhovo in HE Blanca, ki služita kot referenčna objekta v 

predvideni oceni kemijskega stanja in spremljanja kemijskega stanja rek - segment ribe. 

 

 POPLAVNA OGROŽENOST 

V spodnji tabeli podajamo metodologijo ocenjenvanja na poplavno ogroženost.  

 

Tabela 97: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV NA POPLAVNO OGROŽENOST 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani poseg med gradnjo in/ali obratovanjem bodo 

zmanjševali poplavno ogroženost in erozijske procese. 

Vpliv je ugoden. 

Ni vpliva  A ali 5  Obravnavan poseg med gradnjo in/ali obratovanjem ne 

vpliva na poplavne in erozijske procese. 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Zaradi izvedbe posega med gradnjo in/ali obratovanjem 

bo prišlo do zanemarljivih sprememb poplavnih in 

erozijskih procesov.  

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Zaradi izvedbe posega bo med gradnjo in/ali 

obratovanjem prišlo do manjših sprememb poplavnih in 

erozijskih procesov ter povečevanja poplavne 

ogroženosti. Širi se predvsem razred majhne poplavne 

nevarnosti. Naselja niso dodatno ogrožena. 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3  Izvedba obravnavanih ureditev bo vplivala na poplavno 

ogroženost območju. Zmanjšane  so  retenzijske  

površine,  zaradi  česar  je  potrebno  zagotoviti 

nadomestne (omilitveni ukrep). Povečani so erozijski 

procesi. Spremembe so v razredu srednje in velike 

poplavne nevarnosti. Povečana je ogroženost grajene 

infrastrukture. 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Izvedba obravnavanih ureditev bo bistveno povečala 

poplavno ogroženost na območju. Zmanjšane  so  

retenzijske  površine,  ki jih ni možno nadomestiti v 

zadostnem obsegu. Povečani so erozijski procesi. 

Spremembe so v razredu srednje in velike poplavne 

nevarnosti. Ogrožena je grajena infrastruktura vključno z 

naselji. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Izvedba obravnavanih ureditev bo bistveno povečala 

poplavno ogroženost na območju. Zmanjšane  so  
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retenzijske  površine,  ki jih ni možno nadomestiti v 

zadostnem obsegu. Povečani so erozijski procesi. 

Spremembe so v razredu srednje in velike poplavne 

nevarnosti. Ogrožena je grajena infrastruktura vključno z 

naselji. Prihaja do uničujočih poplav v večjem obsegu na 

naseljenih površinah. Erozijska območja ogrožajo 

stanovanjska območja. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

 

Za potrebe presoje poplavne ogroženost in hidroloških razmer na območju HE Mokrice je  

bila do sedaj izdelana naslednja dokumentacija: 

 

 Hibridni hidravlični model Območja HE Mokrice. 2012. Inštitut za hidravlične 

raziskave, UL FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem. IBE d.d [29], ter 

 

 Izdelanih »Preveritev odtočnih razmer glede na končne ureditve v sklopu DPN HE 

Mokrice in preverba števila prelivnih polj HE Mokrice. 2014. Inštitut za hidravlične 

raziskave, UL FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem [34]«. 

 

 Izdelava poplavnih kart za pritoke v vplivnem območju dolvodno od HE Krško, 

uskladitev s poplavnimi kartami vodotoka Save na območju HE Brežice do HE 

Mokrice in celovit prikaz združenih poplavnih kart na območju HE Brežice do HE 

Mokrice za obstoječe in končno stanje z izvedeno HE Mokrice – hidrološka študija 

pritokov v vplivnem območju, marec 2019 [54] 

 

 Primerjava hidrogramov odtoka Save na državni meji za stanje naravnega 

vodotoka in po izgradnji verige HE na spodnji Savi, Univerza v Ljubljani, FGG, 

Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, 2018 [55] 

 

 Izdelava poplavnih kart za pritoke v vplivnem območju dolvodno od HE Krško do 

HE Mokrice, uskladitev s poplavnimi kartami vodotoka Save na območju HE 

Brežice do HE Mokrice in celovit prikaz združenih poplavnih kart na območju  HE 

Brežice do HE Mokrice za obstoče in končno stanje z izvedeno HE Mokrice – 

dopolnitev, Hidrološka-hidravlična študija, Inštitut za vode Republike Slovenije, 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin, julij 2020 

[64] 

 Izdelava KPN IN KRPN za območje DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice Rev-2, 

Univerza v Ljubljani, FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, junij 

2020 [65] 

 Izdelava KPN in KRPN reke Krke za območje DPN HE Mokrice, Univerza v Ljubljani, 

FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, marec 2021 [66] 

 

 

V nadaljevanju sledi predstavitev hidrološko-hidravličnih študij izdelanih v letu 2020 in 

2021 [64], [65] in [66].  
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IZDELAVA KPN IN KRPN KART 

 

Zaradi kompleksnosti rabe prostora, poplavne nevarnosti na obsežnem območju, zahteve 

po ohranjanju odtočnega režima dolvodno in s tem ohranjanja retenzijske sposobnosti 

prostora so se za načrtovanje HE Brežice in HE Mokrice uporabili hibridni hidravlični 

modeli (v nadaljevanju HHM) s hkratno uporabo fizičnih in matematičnih modelov.  

 

Strokovne podlage za državni prostorski načrt (DPN) območja HE Brežice in DPN HE 

Mokrice je podala »Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE 

Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice«, končana v januarju 2012 

(Hidroinštitut, UL FGG in IBE, 2011 in Hidroinštitut, UL FGG in IBE, 2012). Upoštevala je 

stanje prostora in predvidene posege, kot so bili lahko upoštevani v letu 2011. V študiji 

HHM so bile poleg prikaza stanja za nabor pretokov s povratnimi dobami od Q5 do Q10.000 

in izdelane analize vpliva predvidenih posegov v prostor po DPN HE Brežice in DPN HE 

Mokrice na propagacijo visokih voda (VV) na odseku Krško – državna meja z Republiko 

Hrvaško izdelane tudi Karte poplavne nevarnosti (KPN) in Karte razredov poplavne 

nevarnosti (KRPN). KPN in KRPN so bile izdelane za stanje brez DPN HE Brežice in DPN 

HE Mokrice ter za stanje po izgradnji vseh načrtovanih posegov DPN HE Brežice in DPN 

HE Mokrice (t.j. končno stanje s posegi DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice). V študiji 

HHM so bili za izdelavo KPN in KRPN obravnavani VV dogodki s predpisanimi povratnimi 

dobami, pri tem so bile simulacije izvedene s stalnim tokom, ob upoštevanju vrednosti 

konice VV valov iz študije IzVRS, 2011. 

V letu 2011 in 2012 izdelane KPN in KRPN so upoštevale takrat znane projektne rešitve. 

Zaradi kasnejših usklajevanj projektnih rešitev s soglasodajalci, zaradi upoštevanja 

pripomb ob javni razgrnitvi oz. razpravi in po reviziji idejnega projekta je prišlo na 

območju obeh DPN (HE Brežice in HE Mokrice) še do nekaterih sprememb ureditev, ki 

seveda niso bile predmet osnovnih analiz HHM za »predlog« DPN. Hkrati s spremembami 

načrtovanih posegov v sprejetih DPN so bile po letu 2012 opravljene tudi dodatne 

študije, ki naj bi odgovorile ali je možno drugačno obratovanje (za deniveliranje gladine v 

akumulacijskem bazenu ob visokih vodah) zapornic na jezovni zgradbi, kot je bilo 

predvideno v idejnem projektu. 

Ob upoštevanju novih podatkov (npr. nove geodetske izmere) topografije obvodnega 

prostora in batimetrije, kakor tudi zaradi upoštevanja vseh sprememb načrtovanih 

rešitev, ki se nanašajo npr. na potek visokovodnih nasipov in drugih ureditev za 

zagotavljanje poplavne varnosti v vplivnem območju, spremenjene ureditve izlivnega 

odseka Krke in obvodnega prostora, kot to zahtevajo smernice Zavoda RS za ribištvo, 

dopolnjenih ureditev nadomestnih habitatov, itd., so bile v letu 2020 izdelane KPN in 

KRPN končnega bodočega stanja (kot je znano jeseni 2018) ob upoštevanju skupnega 

vpliva vseh ureditev iz DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice. 

KPN in KRPN ki so bile predhodno izdelane so za obstoječe stanje obravnavale stanje 

brez posegov DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice, zato je bilo v sklopu zadnje študije [65] 

kot obstoječe stanje obravnavano sedanje vmesno stanje, ko so posegi DPN Brežice že 

umeščeni v prostor. 
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Za analizo stanja po izgradnji posegov iz DPN HE Brežice in iz DPN HE Mokrice je 

uporabljen 2D matematčni model izdelan v okviru HHM in modificiran z vsemi kasnejšimi 

spremembami v prostoru in iz projektnih rešitev.  

 

 

Pri izdelavi KPN in KRPN kart [64], [65] je bilo upoštevano, da se prelivanje preko VVR  

prične pri 2900 m3/s in se pretok linearno povečjue, dokler ni pri Q100 razbremenilnik 

popolnoma odprt. Na jezovni zgradbi HE Brežice je bilo za obratovanje uporabljena enaka 

denivelacijska krivulja, kot je bila upoštevana v HHM (jan. 2012). 

 

Za bodoče stanje je bilo za obratovanje VVR-HE Mokrice upoštevano enako ravnanje kot 

pri izračunih izvedenih v sklopu naloge HHM (jan. 2012), torej pričetek odpiranja 

razbremenilnika pri pretoku 3130 m3/s. Na jezovni zgradbi HE Mokrice pa je bilo 

upoštevano enako obratovanje s ti. konstantno gladino. Obratovanje s konstantno 

gladino izpolnjuje tako kriterij ohranjanja volumna vodne mase v akumulacijskem bazenu 

kakor tudi zagotavljanje potrebne kote gladin za odliv vode preko razbremenilnika VVR-

HE Mokrice. 

 

Glavne spremembe projektnih rešitev, ki pomembno vplivajo na poplavne razmere in 

niso bile upoštevane v nalogi HHM (jan. 2012) ter pri izdelavi KPN in KRPN v sklopu 

tedanje študije HHM, so naslednje: 

 VV razbremenilnik HE Brežice ostaja zaprt do skupnega pretoka Save v Krškem 

Q20=2900 m3/s (prej se je upošteval pretok Q = 2290 m3/s), 

 visokovodni nasip ob Krki med AC in sotočjem Save in Krke, 

 spremenjena niveleta izlivnega dela reke Krke in ureditev obvodnega prostora, 

 spremenjene VV ureditve na območju Krške vasi, Velikih Malenc, Mihalovca, Loč in 

Rigonc in 

 dolžina poglobitve dolvodne struge Save pod pregrado HE Mokrice – upoštevano 

je le 400 m dolžine, namesto prej upoštevanih 2600 m. 

 

Hidravlična analiza [65]  je bila opravljena za naslednje primere: 

 

Q10: 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q10,Sava, ozek = 2560 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q10, Krka = 382 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q10, Sotla, 24 urne padavine = 162 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q10,Sava, širok = 2560 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q10, Krka = 382 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q10, Sotla, 42 urne padavine = 161 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

Q100: 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q100,Sava, ozek = 3750 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q20, Krka = 409 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q25, Sotla, 24 urne padavine = 205 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 
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 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q10,Sava, širok = 3750 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q20, Krka = 409 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q25, Sotla, 42 urne padavine = 210 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q20,Sava, širok = 2900 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q100, Krka = 447 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q25, Sotla, 42 urne padavine = 210 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

 Nestalni tok, s simulacijo izhodnega hidrograma iz območja DPN HE Brežice - 

visokovodni val Save s konico Q20,Sava, širok = 2900 m3/s v prerezu Krško in VV val 

Krke s konico Q100, Krka = 447 m3/s, VV val Sotle s konico Q100, Sotla, 42 urne padavine = 

280 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in Gabernice = 5 m3/s. 

 

Q500: 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q500,Sava, ozek = 4510 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q500, Krka = 484 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q500, Sotla, 24 urne padavine = 415 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

 Nestalni tok, s simulacijo visokovodnega vala Save s konico Q10,Sava, širok = 4510 

m3/s v prerezu Krško, VV val Krke s konico Q500, Krka = 484 m3/s, VV val Sotle s 

konico Q500, Sotla, 42 urne padavine = 355 m3/s in stalni tok Potočnice = 2 m3/s in 

Gabernice = 5 m3/s. 

 

V spodnji tabeli podajamo pregled pretokov na mestih izlivov v Savo oz. Sotlo (Šica), ki 

so bili uporabljeni pri izračunih [64]. 

 

Tabela 98: VISOKOVODNI VALOVI ZA POVRATNE DOBE 10, 100 IN 500 LET NA IZLIVIH V SAVO IN 

SOTLO [64] 

POLNO IME 
Prispevna 

površina 
Q10 Q100 Q500 

  km2 m3/s 

Izliv Gabrnice v Savo 79.44 77.53 174.83 255.42 

Izliv Dvorskega potoka v Savo 12.82 13.73 35.55 55.97 

Izliv Starograškega potoka v Savo 7.48 10.72 22.25 31.59 

Izliv Močnika v Savo 35.70 37.70 85.16 124.94 

Izliv Zahoča v Savo 0.71 3.23 7.37 10.65 

Izliv Grajskega potoka v Savo 3.07 12.93 27.80 40.19 

Izliv Češkega grabna v Savo 1.57 7.59 17.63 25.83 

Izliv Žlapovca v Savo 2.87 9.75 20.96 29.88 

Izliv Pašnika v Savo 2.69 13.38 29.47 42.48 

Izliv Struge (Negota) v Savo 2.00 2.69 5.79 8.36 

Izliv Orehovca v Savo 0.69 3.44 7.98 11.77 

Izliv Potočnice v Savo 7.70 1.34 3.10 4.78 

Izliv Bučljena (drenažni kanal) v Savo 4.22 8.79 16.90 23.15 

Izliv Šice v Sotlo 5.50 11.30 27.26 40.18 

Izliv Pšeničnika v gramozno jamo pri Starograškem 
potoku 

7.70 18.36 41.00 59.22 

 

 

V sklopu izdelanih KPN in KRPN je bilo v vplivnem območju DPN HE Brežice in DPN HE 

Mokrice preverjena poplavna nevarnost, prav tako so bili določeni razredi poplavne 
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nevarnosti za obstoječe in bodoče stanje. Karte so bile izdelane v skladu s »Pravilnikom o 

metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti« (UL RS 

št. 60/2007). Pravilnik, ki predpisuje, kako se določijo razredi poplavne nevarnosti je bil 

izdelan skladno z Evropsko poplavno direktivo. Metodologija določanja poplavne 

nevarnosti ne upošteva le dosega poplavnih voda (ti. poplavne linije), temveč 

kategorizira poplavna območja na podlagi več faktorjev. Doseg poplavnih vod je vezan na 

dogodke z različnimi povratnimi dobami. Poleg območij dosega 100-letnih voda, kar 

predstavlja srednjo verjetnost poplav, so bila določena tudi poplavna območja 10 in 500-

letnih voda. Medtem ko 10-letne vode predstavljajo poplave z veliko verjetnostjo, pa 

500-letne predstavljajo poplave z majhno verjetnostjo oz. izredne dogodke. Za dogodke 

s 100-letno povratno dobo se je poleg dosega vode upoštevala tudi njena globina in 

hitrost. Podatek o globini in hitrosti vode je ključen za določanje stopnje intenzitete 

dogodka, saj je sila vode neposredno povezana z ranljivostjo človeka in objektov. 

Posamezni objekt je na primer lahko povsem varen do določene globine preplavitve in 

hitrosti vode, pri višjih vodostajih oziroma večjih hitrostih pa so zaradi večje gibalne 

količine (sile vodnega toka) že lahko bodisi ogrožena človeška življenja ali stabilnost 

objekta. Z analiziranjem obeh kriterijev, upošteva pa se bolj neugoden, so poplavna 

območja kategorizirana v štiri razrede, in sicer na območja z veliko, srednjo, majhno in 

preostalo nevarnostjo (spodnja slika). 

 

Slika 38: KRITERIJI IN OZNAKE ZA KARTIRANJE POPLAVNE NEVARNOSTI, KI JIH PREDPISUJE 

PRAVILNIK (2007) [65] 

 

 

 

Hidrološki hidravlični študiji [65,66] s pripadajočimi KPN in KRPN kartami sta bili 

uporabljeni za potrebe presoje vplivov na okolje. Poročilo o vplivih na okolje povzema 

ključne ugotovitve in zaključke teh študij. V nadaljevanju je prikazana pregledna karta 

območja poplav Q100 na območju DPN HE Brežice in HE Mokrice, ostalih kart ne 

podajamo zaradi preobsežnosti prikazaov posameznih KPN in KRPN kart.  
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Slika 39: PREGLEDNA KARTA OBMOČJA POPLAV Q100 NA OBMOČJU DPN HE BREŽICE IN HE MOKRICE 

[65]  

 

 

Modeliranje KPN in KRPN reke Krke za območje DPN HE Mokrice 

 

Glavne spremembe projektnih rešitev iz DPN HE Mokrice, ki pomembno vplivajo na 

odtočne razmere, je ureditev izlivnega odseka Krke, ki bo v okviru projekta izgradnje HE 

Mokrice sonaravno preurejen v skladu z zahtevo po ohranitvi rečnega ekosistema in 

znižanju poplavnih vod Krke v Krški vasi in Velikih Malencah. Na podlagi hidravlične 

modelne raziskave, ki se je izvedla s pomočjo fizičnega in numeričnega modela, je bila 

preverjena hidravlična ustreznost predvidenih projektnih rešitev. Glede na končne 

rezultate raziskave so bile določene rešitve preureditev drstišč, nastalih z nasipanjem 

ustreznega rečnega substrata in dvigom dna nad obstoječim dnom Krke, iz štirih 

posameznih v eno vzdolžno in prečno razgibano drstišče, ki se nadaljuje v kamnito drčo 

na sotočju med Krko in Savo. Predlagane rešitve ne ogrožajo protipoplavne varnosti, saj 

bo po končani izgradnji HE Mokrice v Krški vasi vsaj 0,5 m varnostne višine pred 

prelitjem visokovodnih nasipov. 

 

Uporabljen pretoki: 

Q10: 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q10, Krka, ozek = 404 m3/s in VV 

vala Save s konico Q10,Sava, ozek = 2560 m3/s v prerezu Krško, 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q10, Krka, širok = 404 m3/s in VV 

vala Save s konico Q10,Sava, širok = 2560 m3/s v prerezu Krško, 

Q100: 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q100, Krka, ozek = 486 m3/s in 

VV vala Save s konico Q20,Sava, ozek = 2900 m3/s v prerezu Krško, 
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 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q100, Krka, širok = 486 m3/s in 

VV vala Save s konico Q20,Sava, širok = 2900 m3/s v prerezu Krško, 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q20, Krka, ozek = 429 m3/s in VV 

vala Save s konico Q100,Sava, ozek = 3750 m3/s v prerezu Krško, 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q20, Krka, širok = 429 m3/s in VV 

vala Save s konico Q100,Sava, širok = 3750 m3/s v prerezu Krško, 

Q500: 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q500, Krka, ozek = 528 m3/s in 

VV vala Save s konico Q500,Sava, ozek = 4510 m3/s v prerezu Krško, 

 Nestalni tok, s simulacijo VV vala Krke s konico Q500, Krka, širok = 528 m3/s in 

VV vala Save s konico Q500,Sava, širok = 4510 m3/s v prerezu Krško. 

 

Območje obravnave je razmeroma ravninsko, z majhnimi nakloni obvodnega prostora 

vzdolž vodotokov, posledično so hitrosti vode izven struge razmeroma majhne. Še 

posebej reka Krka je v času visokih voda zajezena s strani reke Save, zato se na 

poplavnih območjih pojavlja praktično stoječa voda, oziroma so hitrosti vodnega toka na 

obvodnem prostoru majhne. Na podlagi rezultatov hidravlične analize in poznavanje 

območja ocenjujemo, da erozijska nevarnost na tem območju ni prisotna. 
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SLIKA 40: KARTA RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZLIVNEM DELU REKE KRKE (OBSTOJEČE 

STANJE) [66]  

 
 

 

 

SLIKA 41: KARTA RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZLIVNEM DELU REKE KRKE (NAČRTOVANO 

STANJE) [66]  
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SLIKA 42: KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI PO 1. KRITERIJU  (OBSTOJEČE STANJE) [66]  

 

 

 

 

SLIKA 43: KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI PO 1. KRITERIJU  (NAČRTOVANO STANJE) [66]  
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SLIKA 44: KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI PO 2. KRITERIJU  (OBSTOJEČE STANJE) [66]  

 

 
 

 

SLIKA 45: KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI PO 2. KRITERIJU  (NAČRTOVANO STANJE) [66]  
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UGOTOVITVE ANALIZE VPLIVA UREDITEV PO DPN HE MOKRICE NA 

POPLAVNO VARNOST IN ODTOČNI REŽIM  

 

Glavna zahteva pri načrtovanju HE na Spodnji Savi je bila, da se naj poplavna nevarnost 

ne povečuje – torej se lahko stanje le ohranja oziroma izboljšuje. Vpliv ureditev po DPN 

HE Mokrice je bil analiziran za pretoke različnih povratnih dob. Že rezultati izračunov 

HHM pri tem pretoku in tudi Karte razredov poplavne nevarnosti, ki so bile v sklopu HHM 

izdelane, so pokazale, da se lokalno obseg poplavljenosti poveča, na nekaterih lokacijah 

pa zmanjša. 

 

Poplavne razmere se z ureditvami po DPN HE Mokrice bistveno spremenijo. Z 

načrtovanim stanjem se desna retenzija povsem zapira, saj se celotna retenzija, ki 

obsega območje Čateškega polja namenja za drugo rabo prostora. Na levo retenzijo se 

odvajanje visokih vod regulira z razbremenilnikom, ki se začne odpirati pri pretoku Save 

pod sotočjem s Krko Q=3130 m3/s. Zaradi koncentriranosti pretoka iz razbremenilnika 

na zgornjem delu leve inundacije, je na tem območju zaznati porast globin vode 

(iztekajoč vodni tok), kar je bilo upoštevano pri načrtovanju protipoplavnih ureditev. 

Območja, ki so poplavljena zaradi koncetriranega toka na levo inundacijo, so kmetijska 

zemljišča, pomembno pa je, da nekoliko povečan obseg poplavljenosti ne ogroža nobenih 

objektov. Glede na pripombe ob javni razgrnitvi oz. razpravi in pri reviziji idejnega 

projekta je prišlo kasneje na območju leve retenzije do delno spremenjenega poteka VV 

nasipov, pri čemer se pred visokimi vodami varuje nekoliko širše območje. S 

spremenjenim potekom VV nasipa ob Ločah se je nekoliko bolj zožil prečni prerez med 

omenjenim nasipom in energetskim nasipom HE Mokrice. Posledično se dodatno poveča 

obseg poplavljenosti na območjih gorvodno od razbremenilnika v bližini Mihalovca. Poleg 

zmanjšanja obsega poplavljenosti, glede na načrtovano stanje v HHM zaradi 

spremenjenega poteka načrtovanih VV nasipov, se obseg poplavljanja zmanjša tudi na 

območju Rigonc. Kot je bilo ugotovljeno v študiji HHM, se zaradi prečne izravnave znotraj 

akumulacije HE Mokrice vzdolžni potek gladin pri visokih pretokih na odseku obstoječih 

visokovodnih nasipov zniža za približno 1 m. Tako imajo obstoječi visokovodni nasipi ob 

Termah Čatež, ki bi bili v obstoječem stanju preliti že pri stoletnih vodah (Q100 + 5%), 

zaradi znižanja gladin v strugi ponovno ustrezno varnostno nadvišanje. Pri tem je treba 

omeniti, da bi bili pri prelitju omenjenega nasipa v obstoječem stanju ogroženi tudi 

nekateri objekti, do česar pri načrtovanem stanju ne prihaja več. Prav tako je treba 

omeniti, da so se pri načrtovanem stanju na spodnjem delu leve inundacije ob železniški 

progi gladine znižale, zato se je poplavna nevarnost za to infrastrukturo na tem območju 

zmanjšala.  

 

Z ureditvami DPN HE Mokrice se ureja tudi poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc. 

Ukrepi, ki vplivajo na poplavno varnost tega območja (VV nasip med AC Lj-Zg in sotočje 

Save in Krke, ureditev izlivnega dela Krke, most nove obvoznice Brežice) so bili 

obravnavani posamično. Poplavna varnost se tako z izgradnjo HE Mokrice in predvidenimi 

ureditvami na širšem območju Krke izboljšuje, prednostno zaradi poglabljanja struge 

Save in urediev pretočne akumulacije HE Mokrice, po drugi strani pa zaradi samih 

načrtovanih ureditev na izlivnem delu Krke (razširitev spodnjega dela struge Krke od AC 

in izgradnje nasipa na levem bregu Krke). Na podlagi rezultatov [66] je mogoče 

ugotoviti, da predlagane rešitve ne zmanjšuejejo protipolavne varnosti, saj bodo po 
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končani izgradnji ukrepov gledine reke Krke med vasema Velike Malence in Krška vas ter 

sotočjem Save in Krke gladine znižale in sicer med 0,5 in 1,5 m glede na obstoječe 

stanje. S tem se bo ustrezno zmanjšala poplavna nevarnost naselij, v Velikih Malencah in 

Krški vasi pa bo za VV ureditve zagotovljeno 0,5 m varnostne višine pred prelitjem 

visokovodnih nasipov.  

 

Visokovodni nasip ob levem bregu Krke med AC in sotočjem Save in Krke ima velik vpliv 

na odtočne razmere na spodnjem delu desne retenzije HE Brežice. Zaradi nasipa se voda, 

ki doteka preko desne retenzije, ne more več izlivati v strugo Krke, temveč se tok 

preusmeri ob nasipu proti strugi Save in sotočju Save in Krke. Spremenjena tokovna 

slika ima za posledico skoncentriranost toka na območju med HE Brežice in predvidenim 

VV nasipom ter hkrati višje gladine na tem delu desne retenzije. 

 

Na podlagi izdelanih modeliranj lahko ugotovimo, da se bo po predvideni izgradnji HE 

Mokrice in izvedenih protipolavnih ukrepov obseg poplav napram obstoječega stanja 

znatno zmanjšal tako za Gabrnici in Bučlen kot na Čateškem polju. Največja sprememba 

je na Čateškem polju, saj bo zaradi zgrajenih nasipov, visokim vodam Save preprečeno 

razlivanje proti mrtvicam in Čatežu. 

 

Slika 46: GLOBINE POPLAVNIH VODA NA OBMOČJU ČATEŠKEGA POLJA (OBSTOJEČE STANJE) Q100 

[64] 
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Slika 47: GLOBINE POPLAVNIH VODA NA OBMOČJU ČATEŠKEGA POLJA (PREDVIDENO STANJE) Q100 

[64] 

 

 

 

Spremembo v smislu zmanjšanje obsega poplav in tudi gorvodnega vpliva na pritokih 

Gabrnice in Bučlena zaznamo tudi na levem bregu Save pred in po izgradnji HE Mokric. 

Največjo spremembo prinese ravno zmanjšanje dosega poplavne vode reke Save in ne 

pritokov.  

 

Na spodnjih slikah je prikaz zmanjšanja obsega poplav za območje sedanjega in 

bodočega stanja na predmetnem DPN za HE Mokrice pri Q10, Q100 in Q500.  
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Slika 48: PRIMERJAVA POPLAV Q10 PRI OBSTOJEČEM IN BODOČEM STANJU [64] 
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Slika 49: PRIMERJAVA POPLAV Q100 PRI OBSTOJEČEM IN BODOČEM STANJU [64]

 

 

Slika 50: PRIMERJAVA POPLAV Q500 PRI OBSTOJEČEM IN BODOČEM STANJU [64]
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PRIMERJAVA HIDROGRAMOV ODTOKA SAVE NA DRŽAVNI MEJI ZA STANJE 

NARAVNEGA VODOTOKA IN PO IZGRADNJI VERIGE HE NA SPODNJI SAVI [55] 

 

Od zaključka zdnjega HHM modela v 2012 do sprejetja DPN je prišlo, ob upoštevanju 

pripomb ob javni razgrnitvi oz. razpravi in po reviziji idejnega projekta, do nekaterih 

sprememb ureditev na območju obeh DPN. Ker tako še ni bil preverjen vpliv vseh 

končnih ureditev DPN HE Brežice in HE Mokrice, niti še ni bil preverjen vpliv celotne 

verige HE na Spodnji Savi je bil v 2018 izveden nov model. V tem poročilu je podana 

podrobnejša predstavitev razmer na državni meji, s pomočjo primerjave hidrogramov 

odtoka za kontrolne prereze v Krškem, dolvodno od sotočja Save s Krko in na mejnem 

profilu reke Save med Republikama Slovenijo in Hrvaško, za stanje brez celotne verige 

HE na spodni Savii in za stanje po izgradnji načrtovanih + posegov DPN HE Brežice in HE 

Mokrice (t.j. končno stanje s posegi DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice) ter ob 

upoštevanju že delujočih gorvodnih hidroelektrarn od HE Vrhovo dolvodno. Hidravlična 

analiza je bila izvedena za ozka in široka visokovodna valova Save s povratnima dobama 

20 in 100 let. Da je mogoča primerjava teh rezultatov s preteklimi študijami je bil za 

Krko in Sotlo upoštevan stalni tok.  

 

Odtočne razmere so bile obravnavane za naslednje scenarije: 

 QSava, 20, ozek = 2900 m3/s, QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok = 

50 m3/s 

 QSava, 20, širok = 2900 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 50 m3/s 

 QSava, 100, ozek = 3750 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 100 m3/s 

 QSava, 100, širok = 3750 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 100 m3/s 

 

Glavne ugotovitve so naslednje: 

 Z (načrtovanimi) posegi po DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice se odtočne 

razmere, predvsem pri VV valovih nižjih povratnih dob (tj. pri pogostejših VV 

dogodkih), na odseku Save med mestom Krško in državno mejo z Republiko 

Hrvaško spreminjajo. Tako VV razbremenilnik HE Brežice kot tudi VV 

razbremenilnik HE Mokrice ostaja zaprt do skupnega pretoka Save Q20 

(QKrško=2900 m3/s oziroma QČatež=3130 m3/s), desna retenzija na območju 

Čateškega polja pa se povsem zapira. Retenzijske površine na območju DPN HE 

Brežice in DPN HE Mokrice so tako pri VV nižjih povratnih dob aktivirane v manjši 

meri. 

 Pri ozkih VV valovih nižjih povratnih dob se to odraža v zvišanju konice VV vala 

(pri ozkem VV valu Q20 za 84 m3/s na območju HE Brežice in dodatnih 45 m3/s na 

območju HE Mokrice) in pohitritvi potovanja konice (skupno na območju HE 

Brežice in HE Mokrice za 330 min). Ob upoštevanju tudi vpliva gorvodnih HE (HE 

Vrhovo – HE Krško) se odraža skupni vpliv celotne verige HE na Spodnji Savi v 

zvišanju konice za 155 m3/s in skrajšanju potovalnega časa za 420 min. 
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Tabela 99: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA OZEK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q20 = 2900 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

 
*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

 

 Pri širokem VV valu Q20 je vpliv obratovanja HE Brežice in HE Mokrice ter 

izločanja retenzijskih površin pri Čatežu manj izrazit. Izkaže se, da je pri 

stanju brez HE, zaradi dolžine VV dogodka, retenzijski prostor v času nastopa 

konice že zapolnjen in je odlivanje vršnega dela VV vala manjše kot pri ozkih VV 

valovih. Konica se zato manj zniža, hkrati pa potuje hitreje. Glede na stanje brez 

HE Brežice in HE Mokrice se z vplivom posegov DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice 

konica širokega VV vala Q20 na odseku med Krškim in državno mejo celo zniža 

(za 11 m3/s), skupni vpliv celotne verige pa na meji s Republiko Hrvaško prinese 

povišanje konice za 5 m3/s. Čas potovanja VV vala se na območju HE Brežice in 

HE Mokrice skrajša za dodatnih 125 min, kar daje s skrajšanjem potovalnega časa 

preko gorvodnih HE skupno skrajšanje časa potovanja 200 min. 
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Tabela 100: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA ŠIROK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q20 = 2900 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

 
*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

 Pri VV valovih Q100 sta VV razbremenilnika na obeh HE že aktivirana in ob konici 

tudi že povsem odprta. S tem so aktivirane tudi retenzijske površine, zaradi česar 

je vpliv HE Brežice in HE Mokrice manjši. Pri ozkem VV valu Q100 se konica preko 

območja HE Brežice in HE Mokrice poviša za 57 m3/s, čas potovanja VV vala pa 

skrajša za dodatnih 55 min. Skupni vpliv celotne verige na Spodnji Savi na meji z 

Republiko Hrvaško prinaša povišanje konice za 72 m3/s in skrajšanje potovanja za 

100 min. Vpliv pri širokem VV valu Q100 pa je nekoliko nižji in sicer se konica 

preko območja HE Brežice in HE Mokrice zviša le za 33 m3/s, pri tem pa konica 

preko območja potuje 110 min hitreje. Kumulativni vpliv celotne verige pri 

širokem VV valu Q100 je tako dvig konice za 37 m3/s in skrajšanje časa potovanja 

za 50 min. 
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Tabela 101: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA OZEK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q100 = 3750 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

 

*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

Tabela 102: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA ŠIROK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q100 = 3750 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO  OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

 

 Glede na pretekle analize izračuni te študije kažejo na zvišanje konice predvsem 

pri VV valovih nižjih povratnih dob. Razlog je predvsem v načinu obratovanja HE 

Brežice in HE Mokrice po katerem VV razbremenilnika ostajata zaprta do pretoka 

Q20, levi retenziji obeh HE pa sta tako aktivirani le preko odseka Save 

neposredno dolvodno od HE. Pri višjih VV valovih so rezultati v okviru preteklih 

analiz. Zvišanje konic preko območij DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice je 57 

m3/s pri ozkem VV valu oziroma 33 m3/s širokem VV valu Q100, čas potovanja 

pa se skrajša za 55 oziroma 110 min. Iz hidrogramov VV valov Q100 na državni 

meji je razvidno, da pretok po inundacijah HE Brežice in HE Mokrice teče ca 7 ur. 
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 Denivelacijske krivulje HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško tekom 

naraščanja pretoka ne omogočajo akumulacije znatnejših količin vode v 

akumulacijah. Posledica tega je, da se poplavni val pri pretokih pod ca 3000 m3/s 

pospeši tako, da se pretok, ki se v nekem trenutku pojavi na sotočju, (približno) v 

istem času pojavi tudi v Krškem. Vrh vala Q100 sega že v območje pretokov, ko 

je na vseh HE že vzpostavljen prost odtok preko prelivov. Pri prostem prelivanju 

preko prelivov zadrževanja vode v bazenih ni več, dinamika potovanja poplavnega 

vala preko verige HE se približa naravnemu. Posledično se tudi hitrost potovanja 

vala približa hitrosti naravnega vala. Potek transformiranega hidrograma Q100 se 

tako v območju pretokov 2700 – 3500 m3/s odcepi od poteka vhodnega 

hidrograma in približa poteku naravnega hidrograma. Na obravnavanem odseku 

Save ni poplavnih površin, zato se oblika vala ne spremeni. Tudi vpliv širine 

poplavnega vala se pokaže šele v primeru obsežnejših poplavnih površin. Zato 

tudi širina poplavnega vala na odseku delne verige HE Vrhovo – HE Krško ne 

vpliva na dinamiko odtoka visokih voda. [55] 

 

 

Poplavna varnost ob porušitvah gorvodnih HE in/ali HE Mokrice 

 

Za analizo poplavne varnosti v primeru porušitev pregrad HE v nadaljevanju navajamo 

izsledke poročila: Medsebojni   vpliv infrastrukturnih   in   energetskih   ureditev   na 

spodnji Savi v času izrednih hidroloških dogodkov [30]. Poročilo obravnava več različnih 

scenarijev porušitev objektov hidroelektrarn na spodnji Savi, ki so bil oblikovan na 

sestanku strokovne komisije dne 12. 12. 2007 (ARSO, NEK, MOP, MORS-URSZR, MOP – 

URSJV, FGG (SLOCOLD)). Predmet obravnave so hidroelektrarne Blanca, Krško, Brežice 

in Mokrice s  tem, da je upoštevan tudi vpliv možnih havarij na HE Vrhovo in HE Boštanj 

ter HE na zgornji Savi (Moste, Mavčiče, Medvode), za katere so bili računi posledic 

morebitne porušitve že izvršeni v preteklosti. Zaradi prisotnosti NEK-a je bil v  račun 

upoštevan tudi dvig vode zaradi vetra. Računi za HE Mokrice se vršijo do mejnega profila.  

 

Porušitev zaporničnih objektov pri delnem ali celotnem nizu HE se računa za primer: 

 Porušitev vsled potresa; 

 Samodejno odprtje vseh zapornic zaradi človeškega faktorja (napaka operaterja, 

diverzija). 

 

Izračuni kažejo, da porušitve ob pretokih v Savi 1200 m3/s povzročajo bistveno 

manjše poplave kot znaša poplava Q100. Medtem ko porušitveni valovi pri  Q25 

povzročajo v bazenih HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Mokrice poplavni val s 

konico Q100.  

 

Najhujše poplave bi od vseh obravnavanih porušitvenih primerov po sedanji analizi 

povzročil porušitveni val treh zgornjesavskih HE pri osnovnem pretoku Q25, je pa 

verjetno precenjen. V bazenu HE Brežice je gladina na večjem delu 0.1 – 0.4 m višja od 

gladine Q1000, v bazenu HE Mokrice je gladina večinoma pod gladino Q100, mestoma pa 

do 10 cm višja, pod HE Mokrice pa do 10 cm nad gladino Q100.  
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V bazenih HE Brežice in HE Mokrice prelivanje krone nasipa ob zablokiranju zapornic na 

HE preprečujemo z evakuacijo vode preko bočnih prelivov.  Pri največjem prelivanju 

preko bočnega preliva v bazenu Mokrice  so približno do Loč maksimalne gladine prelite 

vode nižje kot pri poplavnem valu s konico Q100, od Loč dolvodno pa se izenačijo z 

gladinami Q100. Razlog, da ne v enem ne v drugem primeru prelivanja bočnega nasipa 

poplavljenost ni povsem tolikšna kot pri poplavnem valu Q100, je v bistveno manjšem 

volumnu prelitega vala v primerjavi z volumnom poplavnega vala.  

 

V primeru porušitev gorvodnih HE je bistveno, da se odpre visokovodni preliv, ker bi sicer 

prišlo do prelivanja nasipov s precejšno višino. Visokovodni preliv na levem bregu je 

potrebno odpreti takoj ob potresu rušilne moči oz. takoj, ko (če) bi zaznali občutne 

poškodbe na kateri od gorvodnih HE in če bi ugotovili, da je prišlo do blokade zapornic.   

 

V primeru porušitve gorvodnih HE in porušitvi HE Brežice, blokade zapornic na HE 

Mokrice v legi za prevajanje 750 m3/2 ob predpostavki, da visokovodni preliv na levem 

bregu na reguliranem profilu v bazenu Brežice ostane zaprt, visokovodni preliv na levem 

bregu v bazenu Mokrice pa se začne odpirati v trenutku potresa in se odpre v 10 min. 

Pretok na visokovodnem prelivu Mokrice doseže pri prehodu porušitvenega vala 

maksimum 1039 m3/s. V kontrolnem profilu nad HE Mokrice doseže voda maksimalno 

koto 142.11 m, na lokaciji preliva pa  142.38 m. Ob upoštevanju možnega nadvišanja 

gladine zaradi vetra bi imeli še cca 0.25 m varnosti. V tem primeru ne sme priti do 

situacije, da se visokovodni preliv v bazenu Mokrice ne bi odprl, ker bi prišlo do 

občutnega prelivanja nasipov in zelo verjetno do njihove porušitve. Če bi prišlo do 

zablokiranja, je visokovodni preliv na levem bregu potrebno zrušiti. 

 

Porušitev štirih zapornic na HE Brežice bi na področju bazena HE Mokrice v sedanjem 

stanju ter dolvodno povzročila obširnejše poplave. Na desnem bregu bi zatekala voda ob 

koncu nasipa nazaj proti Termam Čatež, jih pa ne bi poplavila. Na levem bregu pa bi bil 

poplavljen spodnji del naselja Loče. Dolvodno od lokacije HE Mokrice bi bilo poplavljeno 

vse področje do nasipa ob Sotli. 

 

Na področju Mokric bi zaporedna porušitev po ene zapornice na vseh gorvodnih HE 

povzročila bistveno nižje maksimalne kote kot porušitev vseh zapornic na HE Brežice (0.8 

m do 1.1 m). Posledično bi bila poplavitev bistveno manjša. Najširše bi voda poplavila od 

merskega profila 143 – do 300 m široko, od merskega profila 146 dolvodno pa je 

večinoma rob struge spet višji od kote vode v strugi, tako da bi po najnižjih delih 

poplavnega področja odtekala le voda, ki bi prestopila rob struge med Mihalovcem in 

Ločami. 

 

Zaradi prisotnosti dveh pomožnih sistemov za dvigovanje zapornic (diesel agregat in 

enosmerno napajanje iz baterij) ter možnosti ročnega dviga posameznih segmentov na 

vseh stopnjah spodnjesavske verige HE, ter zaradi regulacije bočnega preliva na HE 

Brežice in HE Mokrice je nevarnost poplav večjega obsega zaradi porušitev pregrade 

razmeroma majhna. Ob izgradnji visokovodnih nasipov za že danes pred poplavami 

ogrožena naselja na območju HE Mokrice bo nevarnost poplavitev naseljenih območij 

zaradi porušitve pregrad zanemarljiva. Pri porušitvah ni kritična sama višina poplav in s 

tem ogroženost naselij temveč predvsem hitrost poplavljanja. Zakonska obveznost 
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investitorja je, da izdela projekt evakuacije v slučaju rušenja pregrade, ustrezno označi 

področje poplave in postavi alarmne naprave za opozorilo na nevarnost rušenja. 

 

Študija »Vrednotenje in obvladovanje posledic porušitev pregrad, nasipov in nepravilnega 

obratovanja HE stopenj na spodnji Savi«, H2XXPO-0G/05 (IBE, april 2020) [67] 

obravnava možne dogodke v celotni verigi od HE Vrhovo do HE Mokrice. Pomemben del 

študije so podrobna navodila za ukrepanje ob kritičnih dogodkih. Iz primerjave rezultatov 

navedene študije z rezultati študije »Primerjava hidrogramov odtoka Save na državni 

meji za stanje naravnega vodotoka in po izgradnji verige HE na spodnji Savi« (IBE, 

september 2018) je razvidno, da: 

 

 Se od 48 v študiji obravnavanih dogodkov samo v enem primeru nepravilnega 

obratovanja (primer 045/19) na meji med Slovenijo in Hrvaško pojavita pretok 

in poplavitev reda velikosti Q100. Gre za primer, ko pri prehodu vala s konico 

3925 m3/s (pretok v profilu HE Mokrice) odpove VV razbremenilnik 

akumulacije Mokrice in na meji nastopi pretok 3840 m3/s. 

 Razen navedenega primera je med 48 simulacijami še 9 takšnih, pri katerih se 

posledice na meji približajo obsegu poplave Q20. Gre za zelo malo verjetne 

ekstremne dogodke:  

o sočasnega dviga vseh zapornic HE Brežice (primera 008/19 in 027/19), 

o sočasnega dviga vseh zapornic HE Mokrice (primera 013/19 in 014/19), 

o sočasnega odpiranja vseh zapornic VRR akumulacije Mokrice (primer 

016/19), 

o sočasnega dviga vseh zapornic verige HE od HE Vrhovo naprej 

(028/19), 

o porušitve desnega nasipa HE Brežice (primer 040/19) ter  

o desnega (primer 048/19) ali levega nasipa HE Mokrice (primer 041/19). 

Navedeni rezultati dokazujejo, da nepravilna obratovanja objektov ali odpovedi 

(porušitve) nasipov HE Mokrice in tudi celotne verige od HE Vrhovo naprej na 

vplivnem območju HE Mokrice povzročijo posledice največ do obsega poplave Q100, v 

večini najbolj kritičnih primerov pa le do obsega poplave Q20. 

 

 

  KUMULATIVNI VPLIVI IN SKUPNA OCENA VPLIVOV NA POVRŠINSKE 

VODE 

V vidiku kumulativnih in sinergijskih vplivov je potrebno upoštevati vplive HE Brežice in 

gorvodnih HE na stanje površinskih voda v HE Mokrice. Vplivi verige so opisani že v 

zgornjih poglavjih (Prodonosnost in sedimentacija, Toplotne obremenitve reke Save, 

Poplavna varnost) kjer je vpliv HE Mokrice opisan v povezavi z gorvodnimi HE. 

 

Najbolj pomembni kumulativni vplivi verige HE na Savi so:  

 Transport rečnih plavin, in sicer rinjenih in lebdečih; 

 Hidrološki režim (Večanje odtočnih količin, poplavna varnost); 

 Toplotne obremenitve reke Save. 
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Med sinergijske vplive verige HE na okolje lahko štejemo predvsem parametre, ki so 

vezani na živi svet kjer se seštevki posameznih elementov ne seštevajo proporcionalno. 

Med sinergijske vplive prištevamo: 

 Stanje voda, posebej vprašanje evtrofikacije bazenov; 

 Vpliv na vrste in habitatne tipe (v poglavju narava); 

 

Kumulativni vplivi verige HE na transport rečnih plavin so predvsem: 

 Po izgradnji novih hidroenergetskih stopenj se bo premestitvena zmogljivost 

rinjenih plavin zmanjšala; 

 Kljub izgradnji verige elektrarn na srednji in spodnji Savi količina lebdečih plavin 

bistveno ne zmanjša - le za slabih 20%; 

 Po izgradnji verige elektrarn se bo v dolvodne odseke v večji meri transportirale 

predvsem manjše frakcije to so: drobnozrnati peski in lebdeče plavine.  

 

Kumulativni vplivi verige HE na hidrološki režim so predvsem: 

 Zasnova HE na Savi kot veriga omogoča, da se pretok izravnava le na zadnji 

stopnji (HE Mokrice, deloma tudi HE Brežice) na ta način lahko gorvodne stopnje 

delujejo bolj pretočno z manj nihanja vodnih gladin. Glede tega je celovit vpliv iz 

vidika nihanja gladin ocenjen celo kot manjši v primerjavi s prekinjeno verigo; 

 Hidrološki režim bo zaradi koriščenja vršne energije bistveno spremenjen ob 

nizkem in srednjem pretoku (med 100 in 500 m3/s), medtem ko bo ob višjih 

pretokih celotna veriga prevajala tok z odprtimi zapornicami. Hitrost potovanja 

poplavnega vala se bo skozi verigo nekoliko povišala, vendar vpliv ne bo bistven, 

predvsem zaradi retenzijskih površin na HE Brežice ter HE Mokrice. Konica 

poplavnega vala ne bo višja; 

 Ob morebitni porušitvi pregrad  so posledice v dolini Save do Krškega manjše od 

učinka Q100; po razlitju na Krško-Brežiško polje pa še ustrezno zmanjšane. 

 

Kumulativni vplivi verige HE na toplotne obremenitve so predvsem: 

 Vpliv verige HE na segrevanje vodnega telesa je v tem, da se z zajezitvijo 

povečuje površina vode izpostavljene soncu v primerjavi z obstoječim stanjem 

reke. Tako povečana površina je sposobna prejemati več toplotnega sevanja, 

hkrati pa zaradi razslojevanja v akumulaciji deluje kot izolacija za spodaj ležeče 

sloje vode.  Spodnji sloj vode se tako manj segreva in posledično je povprečna 

temperatura vode na iztoki iz HE ob določenih pogojih lahko tudi nižja kot pred 

izgradnjo, kar potrjujejo tudi zadnje meritve v letu 2019 [60]. 

 

Sinergijski vpliv verige HE na kakovost voda so predvsem:   

 Izražanje sicer latentne evtrofikacije. Posledica bi bilo poslabšanje kakovosti vode, 

zaradi tega bi iz akumulacij po strugi odtekla voda slabe kakovosti, ki bi vsebovala 

številne produkte anaerobnega razkroja. To pa lahko močno vpliva na kakovost 

vode v celotnem odseku Save. Zaporedje akumulacij bi le to stanje v 

kumulativnem smislu poslabšalo (povečevanje koncentracije produktov 

anaerobnega razkroja z vsako pregrado); 

 Problematika evtrofikacije je predvsem pokazatelj obremenjenosti prispevne 

površine z organskimi snovmi. Stanje obremenjenosti z organskimi snovmi se 
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danes izboljšuje zaradi gradnje komunalnih čistilnih naprav, za kar obstaja 

operativni program, ki bo zaključen tudi z izgradnjo najmanjših čistilnih naprav do 

začetka leta 2018. To bo ugodno vplivalo na stanje evtrofičnosti vode in kakovost 

vode nasploh.  

 

Poleg vpliva gorvodnih vplivov HE, lahko pod kumulativne vplive štejemo tudi: 

 Vpliv avtocestnega odseka Krška vas – Obrežje, ki z svojim cestnim telesom 

vpliva na vodogospodarske ureditve HE Mokrice, ter definira robne pogoje 

poplavnih voda na desnem bregu Save. Zaradi AC odseka so tudi pritoki na 

desnem bregu Save regulirani že v obstoječem stanju;  

 Na vzhodnem robu retenzijskega območju HE Mokrice se načrtuje izgradnja 

protipoplavnih nasipov ob Sotli, ki bodo imeli vpliv na zmanjšanje razlivanja 

visokih voda (ob naseljih). Strokovne podlage so v izdelavi in potekajo v 

dogovoru z R. Hrvaško;  

 Glede na zahteve ZRSVN se regulirana struga Gabernice na odseku od Zakota do 

izliva v Savo renaturira. Izvedejo se preureditve struge, lokalna zavarovanja, 

zasaditve in drugi ukrepi, s katerimi se  poveča habitatska in posledično vrstna 

pestrost vodnega ekosistema. Poseg bo imel pozitiven vpliv na hidromorfološko in 

posledično ekološko stanje potoka. Vpliva na poplavne razmere pa ne bo imel; 

 Izvedba vzhodne obvoznice Brežic ne bo imela večjega vpliva na stanje 

površinskih voda. Z mostno konstrukcijo se bo sicer posegalo v strugo reke Save, 

vendar poseg ne bo imel bistvenih negativnih vplivov. Vzhodna obvoznica Brežice 

leži izven območja predvidenih retenzijskih površin Save, saj je zaščitena z 

obstoječim protipoplavnim nasipom;   

 ŠRC Mostec in ŠRC Grič ne spreminjata topologije terena in nimata vpliva na 

poplavne razmere. V okviru ŠRC so predvidene odpadne vode, ki pa se bodo 

ustrezno reševale preko kanalizacijskega sistema oz lastne čistilne naprave (ŠRC 

Grič);  

 Za potrebe Term Čatež (širitev kompleksa) se poglablja vzhodni del Čateškega 

polja, na ta način se zagotovijo potrebne retenzijske površine za zaledne vode z 

gladino vode 141.00 m n.m. Poglablja se do globine 139 m n.m. Na ta način se 

pridobi volumen retenzije (75.714 m3), ki nadomešča izgubljeno retenzijo zaradi 

nadvišanja zemljišč za potrebe Čateških toplic. Vpliv zaprtja Čateške kasete je 

obravnavan v HH modelu. 

 

Ostali plani (obstoječi in predvideni) ne bodo imeli kumulativnega vpliva na površinske 

vode. Na levem retenzijskem območju Save,  ni predvidenih posegov, ki bi zmanjševali 

retenzijske površine.  Kumulativne vplive na površinske vode zaradi verige HE na spodnji 

Savi ocenjujemo kot nebistvene (B ali 4). 

 

Tabela 103: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – POVRŠINSKE VODE 

Ocena vpliva  (C ali 3) –vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrpov med gradnjo. 

D ali 4) –vpliv je bistven med obratovanjem  – potrebna 

utemeljitev izjeme doseganja okoljskih ciljev skladno s 56. 

členom Zakona o vodah 
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Značaj in vrsta vpliva Vplivi na površinske vode bodo neposredni (poslabšanje 

hidromorfoloških elementov kakovosti), posredni 

(poslabšanje bioloških, kemijskih in fizikalno-kemijskih 

elementov kakovosti), daljinski (poplavna varnost), 

kumulativni (predvsem vpliv gorvodnih HE), sinergijski 

(vpliv gorvodnih HE), začasni (npr. kalnost med gradnjo) 

ter trajni (spremenjen hidrološki režim). 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Spremenjeno ekološko stanje voda –  velika verjetnost 

Spremenjeno kemijsko stanje voda – majhna verjetnost 

Zmanjšana poplavna ogroženost območja – velika 

verjetnost 

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Škodljivi vplivi gradnje objektov na razmere v površinskih 

vodotokih se po nekaj letih zmanjšajo in izginejo.  

 

Trajanje HE je v osnovi 50 let in se nato po potrebi 

obnavlja.   

 

V primeru razgradnje HE je vpliv na morfološke in 

hidrološke parametre vodotoka reverzibilen. V primeru 

izginotja tukaj prisotnih živih vrst pa vpliv ni reverzibilen. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Stopnja sprememb okolja (vodotoka)  je velika. 

Spremembe vodotoka bodo na neposredno na 

hidromorfološkem elementu kakovosti reke, kar bo imelo 

za posledico vplive na biološke elemente kakovosti, ter na 

kemijske in fizikalno-kemijske elemente kakovosti reke.  

Obseg vpliva Vpliv bo prisoten na delu VT Sava Krško – Vrbina, delu VT 

Sava mejni odsek, delu VT Krka Otočec Brežice in v manjši 

meri na izlivni del VT Sotla Podčetrtek Ključ. Vpliv na 

poplavne razmere je določen z mejo DPN, ki je hkrati meja 

Q100.  Vpliv na površinske vode (Savo) bo viden tudi 

dolvodno zaradi spremenjene prodonosnosti – vendar je 

vpliv kumulativen, se pravi, predvsem posledica gorvodnih 

objektov (gorvodne HE). Dolvodno od HE Mokrice bo 

pretok izravnan na naravni odtok (brez dnevnih nihanj). 

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Vpliv na površinske vode – upočasnjen vodni tok ima 

izrazit medsebojni vpliv na ekološko stanje vodotoka torej 

zastopanje tam živečih vrst (predvsem ribe in 

nevretenčarji). Vpliv zasedbe kopenskih površin z vodno 

akumulacijo ima tudi negativne vplive na kmetijstvo ter 

habitate. 
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Tabela 104: PREGLED OCENE VPLIVA POSEGA HE MOKRICE NA STANJE POVRŠINSKIH VODA – VT SAVA KRŠKO VRBINA (SI1VT913) 

 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENIH UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

ELEMENTI KAKOVOSTI/ PARAMETRI 

STANJA 

Ali je 

možen 

neposreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možen 

posreden vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možno z 

omilitvenimi ukrepi 

omiliti vpliv posega na 

posamezne elemente 

kakovosti? (da/ne/ni 

relevantno) 

Ali bo vpliv 

posega na 

stanje voda 

začasen? 

(da/ne/ 

negotovo) 

Ali poseg 

povzroča 

pomembne vplive 

na stanje voda, ki 

jih ni možno 

omiliti z 

omilitvenimi 

ukrepi? (da/ne/ 

negotovo)* 

Ekološko stanje 

Biološki elementi 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti)  NE DA 
Deloma, glej ukrepe: 

OUPV42 

NE DA 

Sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev  NE DA 
Deloma, glej ukrepe: 

OUPV42 

NE DA 

Sestava, številčnost in starostna struktura 

rib  
NE DA 

Deloma, glej ukrepe: 

OUPV4, OUPV8 OUPV15, 

OUPV27, OUPV35, 

OUPV44 

NE NEGOTOVO* 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Hidrološki režim  

Količina in dinamika vodnega toka  DA NE Deloma, glej ukrepe:  

OUPV7, OUPV10, 

OUPV27 

NE DA 

Povezava s telesi podzemne vode  DA NE NE NE DA 

Kontinuiteta toka – migracija rib NE DA DA, glej ukrepe: NE NE 
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OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

Kontinuiteta toka – premeščanje 

sedimentov 
DA NE Deloma, glej ukrepe: 

OUPV27, OUPV49  

NE NE 

Morfološke razmere  

Spreminjanje globine in širine reke  DA DA NE NE DA 

Struktura in substrat rečne struge  DA DA Deloma, glej ukrepe: 

OUPV9, OUPV15, 

OUPV27 

NE DA 

Struktura obrežnega pasu  DA DA DA, glej ukrepe: 

OUPV6, OUPV6, OUPV9, 

OUPV15, OUPV27, 

OUPV29, OUPV30,  

OUPV42 

NE NE 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente 

Splošni fizikalno-kemijski elementi 

Toplotne razmere  NE DA NI RELEVANTNO NE NEGOTOVO 

Kisikove razmere  NE DA DA, glej ukrepe: OUPV1, 

OUPV9, OUPV10, 

OUPV12, OUPV20, 

OUPV23, OUPV25, 

OUPV26, OUPV28, 

OUPV37, OUPV39, 

OUPV42, OUPV43 

NE NE 

Slanost  NE DA NE NE 

Zakisanost  NE DA NE NE 

Stanje hranil  NE DA NE NEGOTOVO 

Posebna onesnaževala  

Koncentracija posebnih onesnaževal, za 

katera je ugotovljeno, da se odvajajo v to 

VTPV 

NE 

(Ukrepi so 

preventivne 

narave v času 

gradnje in 

NE 

(Ukrepi so 

preventivne 

narave v času 

gradnje in 

OUPV2, OUPV3, OUPV19, 

OUPV22, OUPV23,  

OUPV32, OUPV33, 

NE NE 
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obratovanja, da 

ne bi prišlo do 

poslabšanja) 

obratovanja, da 

ne bi prišlo do 

poslabšanja) 

OUPV37, OUPV38, 

OUPV40, OUPV41, 

OUPV45, OUPV46, 

OUPV47,    OUPV48 

Kemijsko stanje 

Koncentracija prednostnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Koncentracija prednostno nevarnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

*Vplivov na stanje rib (splošna degradiranost) ni možno napovedati, ker še ni izdelana metodologija za določevanje obstoječe stanje. 

Morebitni vplivi v tem poglavju so vezani na Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16), pri 

kateri merila niso enaka kot po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 

8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni 

list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). 
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Tabela 105: PREGLED OCENE VPLIVA POSEGA HE MOKRICE NA STANJE POVRŠINSKIH VODA – VT SAVA MEJNI ODSEK (SI1VT930) 

 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENIH UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

ELEMENTI KAKOVOSTI/ PARAMETRI 

STANJA 

Ali je 

možen 

neposreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možen 

posreden vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možno z 

omilitvenimi ukrepi 

omiliti vpliv posega na 

posamezne elemente 

kakovosti? (da/ne/ni 

relevantno) 

Ali bo vpliv 

posega na 

stanje voda 

začasen? 

(da/ne/ 

negotovo) 

Ali poseg 

povzroča 

pomembne vplive 

na stanje voda, ki 

jih ni možno 

omiliti z 

omilitvenimi 

ukrepi? (da/ne/ 

negotovo)* 

Ekološko stanje 

Biološki elementi 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti)  
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev  
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Sestava, številčnost in starostna struktura 

rib  NE DA 

DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

NE NE 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Hidrološki režim  

Količina in dinamika vodnega toka  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Povezava s telesi podzemne vode  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kontinuiteta toka – migracija rib NE DA DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

NE NE 

Kontinuiteta toka – premeščanje 

sedimentov 
NE DA Da, glej ukrepe: 

OUPV27 in OUPV49 
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Morfološke razmere  

Spreminjanje globine in širine reke  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Struktura in substrat rečne struge  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Struktura obrežnega pasu  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente 

Splošni fizikalno-kemijski elementi 

Toplotne razmere  NE DA NI RELEVANTNO NE NE 

Kisikove razmere  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Slanost  NE NE NI RELEVANTNO DA NE 

Zakisanost  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Stanje hranil  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Posebna onesnaževala  

Koncentracija posebnih onesnaževal, za 

katera je ugotovljeno, da se odvajajo v to 

VTPV 

NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijsko stanje 

Koncentracija prednostnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Koncentracija prednostno nevarnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 
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Tabela 106: PREGLED OCENE VPLIVA POSEGA HE MOKRICE NA STANJE POVRŠINSKIH VODA – VT KRKA OTOČEC – BREŽICE (SI18VT97) 

 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENIH UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

ELEMENTI KAKOVOSTI/ PARAMETRI 

STANJA 

Ali je 

možen 

neposreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možen 

posreden vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možno z 

omilitvenimi ukrepi 

omiliti vpliv posega na 

posamezne elemente 

kakovosti? (da/ne/ni 

relevantno) 

Ali bo vpliv 

posega na 

stanje voda 

začasen? 

(da/ne/ 

negotovo) 

Ali poseg 

povzroča 

pomembne vplive 

na stanje voda, ki 

jih ni možno 

omiliti z 

omilitvenimi 

ukrepi? (da/ne/ 

negotovo)* 

Ekološko stanje 

Biološki elementi 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti)  
NE NE NI RELEVANTNO DA NE 

Sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev  
NE NE NI RELEVANTNO DA NE 

Sestava, številčnost in starostna struktura 

rib  NE DA 

DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

DA NE 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Hidrološki režim  

Količina in dinamika vodnega toka  NE DA NI RELEVANTNO NE NE 

Povezava s telesi podzemne vode  NE DA NI RELEVANTNO NE NE 

Kontinuiteta toka – migracija rib NE DA DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

NE NE 

Kontinuiteta toka – premeščanje 

sedimentov 
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 
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Morfološke razmere  

Spreminjanje globine in širine reke  DA NE DA NE NE 

Struktura in substrat rečne struge  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Struktura obrežnega pasu  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente 

Splošni fizikalno-kemijski elementi 

Toplotne razmere  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kisikove razmere  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Slanost  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Zakisanost  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Stanje hranil  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Posebna onesnaževala  

Koncentracija posebnih onesnaževal, za 

katera je ugotovljeno, da se odvajajo v to 

VTPV 

NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijsko stanje 

Koncentracija prednostnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Koncentracija prednostno nevarnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 
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Tabela 107: PREGLED OCENE VPLIVA POSEGA HE MOKRICE NA STANJE POVRŠINSKIH VODA – VT SOTLA PODČETRTEK KLJUČ (SI192VT5) 

 OCENA NEPOSREDNIH IN 

POSREDNIH VPLIVOV 

POSEGA 

OPREDELITEV 

OMILITVENIH UKREPOV 

OCENA VPLIVA POSEGA NA STANJE 

VODA 

ELEMENTI KAKOVOSTI/ PARAMETRI 

STANJA 

Ali je 

možen 

neposreden 

vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možen 

posreden vpliv 

posega na 

posamezne 

elemente 

kakovosti? 

(da/ne) 

Ali je možno z 

omilitvenimi ukrepi 

omiliti vpliv posega na 

posamezne elemente 

kakovosti? (da/ne/ni 

relevantno) 

Ali bo vpliv 

posega na 

stanje voda 

začasen? 

(da/ne/ 

negotovo) 

Ali poseg 

povzroča 

pomembne vplive 

na stanje voda, ki 

jih ni možno 

omiliti z 

omilitvenimi 

ukrepi? (da/ne/ 

negotovo)* 

Ekološko stanje 

Biološki elementi 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti)  
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev  
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Sestava, številčnost in starostna struktura 

rib  NE DA 

DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

NE NE 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente  

Hidrološki režim  

Količina in dinamika vodnega toka  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Povezava s telesi podzemne vode  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kontinuiteta toka – migracija rib NE DA DA, glej ukrepe: 

OUPV8, OUPV15, 

OUPV27, OUPV44 

NE NE 

Kontinuiteta toka – premeščanje 

sedimentov 
NE NE NI RELEVANTNO NE NE 
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Morfološke razmere  

Spreminjanje globine in širine reke  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Struktura in substrat rečne struge  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Struktura obrežnega pasu  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente 

Splošni fizikalno-kemijski elementi 

Toplotne razmere  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kisikove razmere  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Slanost  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Zakisanost  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Stanje hranil  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Posebna onesnaževala  

Koncentracija posebnih onesnaževal, za 

katera je ugotovljeno, da se odvajajo v to 

VTPV 

NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Kemijsko stanje 

Koncentracija prednostnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

Koncentracija prednostno nevarnih snovi  NE NE NI RELEVANTNO NE NE 

 

Okoljski cilji na vodnem telesu VT Sava Krško-Vrbina ne bodo doseženi. Cilji ne bodo doseženi zaradi pomembnih neposrednih vplivov na 

hidromorfološke elemente (količina in dinamika vodnega toka, povezava s telesi podzemne vode, spreminjanje globine in širine reke, 

struktura in substrat rečne struge) in posrednih vplivov na biološke elemente kakovosti (sestava in številčnost vodnega rastlinstva, 

sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev). Vplivi na biološke elemente kakovosti, sestava, številčnost in starostna struktura rib, so 

zaradi nedoločene metodologije označeni kot negotovi. Za VT Sava Krško – Vrbina, na območju akumulacije HE Mokrice, je treba določiti 

izjemo za odstopanje od okoljskih ciljev.  Na preostalih obravnavanih vodnih telesih (VT Sava mejni odsek, VT Krka Otočec – Brežice in VT 

Sotla Podčetrtek  - Ključ) ne bo pomembnih vplivov. Na teh VT bodo okoljski cilji doseženi. 
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1.5 VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA 

1.5.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki 

določajo standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje 

zmanjševanja vplivov in s tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s 

tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje, ter posebne pravne režime na 

obravnavanem območju.  

 

Mejne vrednosti za delce PM10 določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, 

št. 9/11 in 8/15) in so predstavljene v naslednji tabeli. 

 

Tabela 108: MEJNE VREDNOSTI ZA DELCE PM10 

 

Časovni interval 

merjenja 

Mejne vrednosti (μg/m3) 

dan 50 (lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu) 

1 leto 40 

 

 

Tabela 109: METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV ZA KAKOVOST ZRAKA 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+
 

Gradnja/obratovanje ima pozitiven vpliv na kakovost 

zraka; 

Ni vpliva  A ali 5  Gradnja/obratovanje nima vpliva na kakovost zraka; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Sprememba kakovosti zraka zaradi vseh onesnaževal, 

tudi z delci PM10 je zaradi gradnje/obratovanja majhna; 

onesnaženost zraka bo pod mejnimi vrednostmi za 

posamezno onesnaževalo; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  
 

Sprememba kakovosti zraka zaradi vseh onesnaževal, 

tudi z delci PM10 je zaradi gradnje/ob občasno 

prekoračena, vrednost za posamezno onesnaževalo bo 

pod kritično in alarmno ravnijo, razen splošnih ukrepov 

dobre prakse in zakonodajno predpisanih ukrepov 

dodatni ukrepi niso potrebni; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov  

C ali 3  Sprememba kakovosti zraka zaradi vseh onesnaževal, 

tudi z delci PM10 je zaradi gradnje/obratovanja ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov znatna; onesnaženost 

zraka bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pod 

mejnimi vrednostmi za posamezno onesnaževalo; 

Vpliv je bistven 
 

D ali 2 
 

Sprememba kakovosti zraka zaradi vseh onesnaževal, 

tudi z delci PM10 je zaradi gradnje/obratovanja velika ali 

presega s predpisi določene mejne, kritične vrednosti; 

omilitveni ukrepi ne morejo zmanjšati obremenitev pod 
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mejno, kritično in/ali alarmno vrednost. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Sprememba kakovosti zraka zaradi vseh onesnaževal, 

tudi z delci PM10 je zaradi gradnje/obratovanja uničujoča 

in presega s predpisi določene alarmne vrednosti; 

omilitveni ukrepi ne morejo zmanjšati obremenitev pod 

mejno, kritično in/ali alarmno vrednost. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

 

Tabela 110: PREGLED VPLIVOV PO POSAMEZNIH POSEGIH ZA KAKOVOST ZRAKA 

Šifra 

posega  

Opis posega  Opis vpliva  

A.1. Jezovna 

zgradba 

Med gradnjo: Na območju posega in transportnih poti so 

predvidene povečane emisije izpušnih plinov gradbene 

mehanizacije in transportnih vozil. Ocenjuje se, da se bo 

med gradnjo zaradi zemeljskih in gradbenih del povečalo 

prašenje (emisije delcev PM10) z območja gradbišč, 

dovoznih transportnih poti in z gradbiščnih poti. Povečane 

bodo tudi emisije onesnaževal zaradi uporabe gradbene 

mehanizacije in transportnih sredstev (emisije dušikovih 

oksidov, delcev PM10 in hlapnih organskih spojin). Emisije 

delcev bodo povečane tudi na območju začasnih naprav 

kot je na primer morebitna betonarna in separacija za 

potrebe gradnje ter začasne lokacije za skladiščenje sipkih 

materialov, ki bodo locirane na gradbiščnih platojih okoli 

gradbišča jezovne zgradbe. Vpliv gradnje ocenjujemo kot 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3).  

  

Med obratovanjem:  Proces proizvodnje električne 

energije iz vodne potencialne energije ne bo povzročal 

emisij v zrak. Daljinski in kumulativni vpliv posega na 

kakovost zraka lahko ocenimo kot pozitiven (5+ ali A+), 

zaradi posrednega vpliva zmanjševanja proizvodnje 

električne energije iz virov na fosilna goriva, ki negativno 

vpliva na kakovost zraka. 

A.1.1. Prehod za 

vodne 

organizme 

Med gradnjo: Na območju posega so predvidene povečane 

emisije izpušnih plinov gradbene mehanizacije in 

transportnih vozil. Ocenjuje se, da se bo med gradnjo 

zaradi zemeljskih in gradbenih del lokalno nekoliko 

povečalo prašenje (emisije delcev PM10) z območja 

gradbišča. Povečane bodo tudi emisije onesnaževal zaradi 

uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev 

(emisije dušikovih oksidov, delcev PM10 in hlapnih 

organskih spojin). Vpliv gradnje ocenjujemo  kot 

zanemarljiv (B+ ali 4+).  

  

Med obratovanjem:  Prehod za vodni organizem je manjši 

tehnični vodotok ob jezovni zgradbi in med gradnjo ne 

povzroča emisij v zrak. 

B.                                            

 

B.1. 

 

Akumulacijski 

bazen 

Visokovodni 

energetski 

Kot pri posegu A.1. 
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B.2. 

B.3. 

nasipi 

Drenažni kanali 

Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo:  Na območju posega so predvidene 

povečane emisije izpušnih plinov gradbene mehanizacije 

in transportnih vozil. Ocenjuje se, da se bo med gradnjo 

zaradi zemeljskih in gradbenih del lokalno nekoliko 

povečalo prašenje (emisije delcev PM10) z območja 

gradbišča. Povečane bodo tudi emisije onesnaževal zaradi 

uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev 

(emisije dušikovih oksidov, delcev PM10 in hlapnih 

organskih spojin). Vpliv gradnje ocenjujemo  kot 

zanemarljiv (B+ ali 4+).  

  

Med obratovanjem:  Med obratovanjem bo na 

rezerviranem prostoru za sedimente le občasno (okvirno 

na vsakih 10 let) prisotna mehanizacija in transportna 

sredstva za prenos sedimenta iz rečnega dna v deponijo. 

Pri tem lahko pričakujemo emisije izpušnih plinov ki bodo 

imele zanemarljiv vpliv na kakovost zraka. Zaradi 

namočenosti materiala ne bo prihajalo do prašenja pri 

premeščanju rečnih sedimentov v zanemarljivo majhnem 

obsegu. Po odložitvi se sedimenti zasadijo z travno rušo 

pri čemer ne bo prihajalo do emisij v zrak. Vpliv v času 

obratovanja ocenjujemo  kot zanemarljiv (B+ ali 4+). 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo:  Izvedba poglobitev poteka z omočenim 

materialom rečnega dna, tako da bo prihajalo do prašenja 

zaradi manipulacije sipkih materialov le v manjšem 

obsegu. Viri onesnaženja zraka bodo predvsem emisije 

izpušnih plinov pri uporabi gradbene mehanizacije in 

transportnih sredstev (emisije dušikovih oksidov, delcev 

PM10 in hlapnih organskih spojin). Vpliv gradnje 

ocenjujemo  kot zanemarljiv (B+ ali 4+).  

  

Med obratovanjem:  Vpliva ne bo (A+ ali 5+). 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim 

delom tal 

Med gradnjo: Na območju posega in transportnih poteh so 

predvidene povečane emisije izpušnih plinov gradbene 

mehanizacije in transportnih vozil. Ocenjuje se, da se bo 

med gradnjo zaradi zemeljskih in gradbenih del povečalo 

prašenje (emisije delcev PM10) z območja gradbišč, 

dovoznih transportnih poti in z gradbiščnih poti. Povečane 

bodo tudi emisije onesnaževal zaradi uporabe gradbene 

mehanizacije in transportnih sredstev (emisije dušikovih 

oksidov, delcev PM10 in hlapnih organskih spojin). Vpliv je 

nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C ali 3)   

   

Med obratovanjem:  Med obratovanjem HE bo odvisno od 

dinamike uporabe rodovitnega dela tal, še nekaj let 

možen odvzem rodovitne prsti. Možni so vplivi kot v času 

gradnje le v manjšem obsegu.  Vpliv v času obratovanja 

ocenjujemo  kot zanemarljiv (B+ ali 4+). 

C.1. 

C.2. 

110 kV 

daljnovod 

20 kV 

priključek za JZ 

Med gradnjo:  Kot pri posegu A.1.  

  

Med obratovanjem: Vpliva ne bo (A+ ali 5+). 

C.3. Dovozna cesta Med gradnjo:  Kot pri posegu A.1.1.  
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za JZ   

Med obratovanjem:  Med obratovanjem lahko 

pričakujemo eno do dve vozili na dan. Izjemoma več v 

času remonta. Vpliv dovozne ceste na kakovost zraka  v 

času obratovanja ocenjujemo  kot zanemarljiv (B+ ali 4+) 

   

D.1. 

 

 

D.1.1. 

 

D.1.2. 

 

D.1.3. 

Visokovodni 

nasipi za 

zaščito naselij 

Visokovodni 

nasip Mihalovec 

Visokovodni 

nasip Loče 

Visokovodni 

nasip Rigonce 

Med gradnjo:  Kot pri posegu A.1. Pri čemer lahko pri 

določenih objektih pričakujemo nekoliko višje 

koncentracije PM10. Opisano v nadaljevanju. Vpliv gradnje 

ocenjujemo (z upoštevanjem omilitvenih ukrepov) kot 

nebistven (C ali 3)   

  

Med obratovanjem: Vpliva ne bo (A+ ali 5+). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  Kot pri posegu A.1.1.    

  

Med obratovanjem: Vpliva ne bo (A+ ali 5+) 

D.3. Rušitve in 

sanacije 

objektov 

Med gradnjo: Vpliv na kakovost zraka bo prisoten med 

gradnjo zaradi delovanja gradbene mehanizacije.  

Ocenjuje se, da se bo med gradnjo zaradi zemeljskih in 

gradbenih del kratkotrajno (nekaj dni) povečalo prašenje 

(emisije delcev PM10) z območja rušitev objektov in 

gradbišč, dovoznih transportnih poti in z gradbiščnih poti. 

Povečane bodo tudi emisije onesnaževal zaradi uporabe 

gradbene mehanizacije in transportnih sredstev (emisije 

dušikovih oksidov, delcev PM10 in hlapnih organskih 

spojin). Ocenjuje se, da bo vpliv na kakovost zraka 

zanemarljivo majhen (B+ ali 4+).  

  

Med obratovanjem: Vpliva ne bo (A+ ali 5+). 

D.4. 

 

 

D.5. 

 

D.6. 

Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Ureditev 

mirnih 

območij 

Ureditev 

izlivnih delov 

pritokov 

Med gradnjo:  Kot pri posegu A.1.1.  

  

Med obratovanjem: Vpliva ne (A+ ali 5+). 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  Izvedba poteka z omočenim materialom 

rečnega korita, tako da bo prihajalo do prašenja zaradi 

manipulacije sipkih materialov le v minimalnem obsegu ali 

pa ga sploh ne bo. Viri onesnaženja zraka bodo predvsem 

emisije izpušnih plinov pri uporabi gradbene mehanizacije 

in transportnih sredstev (emisije dušikovih oksidov, delcev 

PM10 in hlapnih organskih spojin). Vpliv gradnje 

ocenjujemo  kot zanemarljiv (B+ ali 4+).  

  

Med obratovanjem:  Vpliva ne bo (A+ ali 5+). 

 

 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  429 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE 

Gradbišča 

(Ubežne) Emitirane količine delcev PM10 smo izračunali v skladu z »AP-42: Compilation of 

Air Emissions Factors« (Tabela 11.9-1): 

 

4,1

5,145,0
75,0

10 M

s
EM PM


 (za primer »bulldozing«, »overburden«), 

kjer so: 

 

10PMEM  ubežna emitirana količina delcev PM10 [kg/h], 

s  vsebnost melja v prsti [%] ter 

M  vlažnost materiala (angl. material moisture content) [%]. 

 

Vsebnost melja (ang. silt content) v prsti smo dobili iz baz podatkov ARSO, Kakovost tal 

(https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c

4ce38c9f8b109). Izbrana lokacija ROTS je 14311 (GK 549000, 84000). Vsebnost mulja 

je 53,8 %. 

Vlažnost materiala smo dobili iz baze »Surface Soil Moisture« Copernicus Global Land 

Service (https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Home). Izbrali 

smo lokacijo GK 556393, 77538 ter izbrali povprečne vrednosti za vlažnost materiala v 

najbolj suhem mesecu 2020 – avgustu (ARSO, podatki samodejnih postaj, Cerklje - 

Letališče). Podatki, ki so bili na voljo so zbrani v spodnji tabeli. Izbrali smo povprečno 

vrednost 76,7 %. 

 

Tabela 111: VLAŽNOST MATERIALA 

Datum 

Vlažnost materiala (Surface Soil 

Moisture) 

[%] 

2.8.2020 50 

7.8.2020 93,5 

13.8.2020 92,5 

18.8.2020 95,6 

24.8.2020 70 

25.8.2020 63 

30.8.2020 67 

31.8.2020 82 

 

 

 

Emitirane količine delcev PM10 za posamičen točkovni vir (npr. buldožer) so tako (za 

primer »bulldozing«, »overburden«): 

 

kg/h 306,0
7,76

8,5345,0
75,0

45,0
75,0

4,1

5,1

4,1

5,1

10








M

s
EM PM . 

https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c4ce38c9f8b109
https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c4ce38c9f8b109
https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Home
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Poseg bo trajal predvidoma 960 dni (23040 ur), kar pomeni 7050,4 kg emitiranih delcev 

PM10. Omeniti je potrebno, da točkovni vir koplje na določenem mestu samo enkrat. Tako 

je skupna emitirana količina odvisna samo od dolžine izkopa. 

 

Model smo zaradi lažje obdelave poenostavili. Izkopi so predstavljeni kot linijski viri. 

Skupna dolžina izkopov (linijskih virov) poenostavljenega modela znaša 20459 m. 

Dejansko je skupna dolžina izkopov 23727 m. Poudariti je potrebno, da razlika v dolžinah 

izkopov ne vpliva na skupno količino emitiranih PM10 delcev [kg] v modelu. 

 

Predpostavili smo, da v času posega vsi izkopi (linijski viri) emitirajo enakomerno – 

vzdolž linije in časovno. Na podlagi podatkov lahko izračunamo specifično emisijo na uro 

in na meter izkopa (linijskega vira). Le ta znaša 0,000014957 kg/m/h. 

 

Asfaltirane dovozne ceste 

 

Kot osnovo za izračun emisij smo uporabili enačbo iz »Emission Factor Documentation for 

AP-42, Section 13.2.1, Paved Roads«: 

 

5,165,0

32
6,4

10



















WsL
EPM

[g/vozilo/km], 

kjer sta: 

sL gostota melja na površino [g/m2] ter 

W povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču [t]. 

 

Predvidoma je gostota melja na površino sL 0,5 g/m2 ter povprečna masa vozila, ki vozi 

po vozišču W 15 ton. Tako znaša emisija 0,02089 kg/vozilo/km. 

 

Neasfaltirane dovozne ceste 

 

Kot osnovo za izračun emisij smo uporabili »Emission Factor Documentation for AP-42, 

Section 13.2.2, Unpaved Roads«. 

 

3,0

4,08,0

2,0

312
6,22819,0

10






























M

Ws

EPM [kg/vozilo/km], 

 

kjer sta: 

s delež melja na površini [%], 

W povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču [t] ter 

M vlažnost vozišča [%]. 

 

Vsebnost melja v prsti s smo dobili iz baz podatkov ARSO, Kakovost tal 

(https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c

https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c4ce38c9f8b109
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4ce38c9f8b109). Izbrana lokacija ROTS je 14311 (GK 549000, 84000). Vsebnost melja je 

53,8 %. 

 

Predvidoma je povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču W 15 ton. 

 

Vlažnost vozišča M smo dobili iz baze »Surface Soil Moisture« Copernicus Global Land 

Service (https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Home). Izbrali 

smo lokacijo GK 556393, 77538 ter izbrali povprečne vrednosti za vlažnost materiala v 

najbolj suhem mesecu 2020 – avgustu (ARSO, podatki samodejnih postaj, Cerklje - 

Letališče). Izbrali smo najnižjo (najneugodnejšo) vrednost 50 % (2.8.2020). Tako znaša 

emisija 0,8842 kg/vozilo/km. 

 

 

Povprečno število vozil na uro v obdobju posega 32 mesecev ter emisije za posamično 

asfaltirano in neasfaltirano dovozno pot, so prikazane v naslednji tabeli. 

 

 
Tabela 112: EMISIJA NA TRANSPORTNIH POTEH 

Cesta 

Povprečno število 

vozil na uro v obdobju 

posega 32 mesecev 

[vozil/h] 

Površina ceste 

Najvišja 

dovoljena hitrost 

[km] 

Emisija PM10 

[kg/km/h] 

1 1,589231374 asfalt 50 0,0331941 

2 1,992592857 asfalt 50 0,0416191 

3 0,931490385 makadam 10 0,8236328 

1.1 0,027201788 asfalt 50 0,0005682 

1.2 1,259537313 asfalt 50 0,0263078 

1.3 0,611448866 asfalt 50 0,0127713 

1.5 1,287200068 asfalt 10 0,0268856 

1.6 0,071754808 asfalt 50 0,0014987 

2.1 0,975753545 makadam 10 0,8627707 

3.1 0,303534942 asfalt 50 0,0063399 

1.1.1 0,027201788 makadam 10 0,0240521 

1.1.2 0,472966843 asfalt 10 0,0098788 

1.2.1 0,648088447 asfalt 50 0,0135366 

1.5.2 0,051461831 makadam 10 0,0455030 

2.1.1 0,155911932 makadam 10 0,1378588 

2.1.2 0,023079928 asfalt 50 0,0004821 

1.2.1.2 0,360049845 makadam 10 0,3183595 

 

Skupna dolžina linijskih virov je 33884 m. Skupna emisija je 6,322 kg/h. 

 

 

https://gis.arso.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=eccbd348603f494a81c4ce38c9f8b109
https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Home
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 MODELNI IZRAČUN 

Opis modelnega izračuna  

 model: AUSTAL View TG 6.0.0 (austal2000 (3.11.2008)) 

 predprocesor meteorologija: TALdia (3.11.2008) 

 predprocesor emisija: austal2000 (3.11.2008) 

 izdelovalec modela: Lakes Environmental (Janicke Consulting) 

 organizacija, ki je odobrila oz. priporočila model (EPA, UBA…): German Federal 

Environmental Agency (UBA, UFOPLAN project 200 43 256), TA Luft (Technical 

Instruction on Air Quality Control) 

 tip modela: Lagrange 

 izvajalec izračunov z modelom: izr. prof. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. stroj. 

 

Izračun vetrovnega polja  

 lastnosti procesorja: izračun 3-dimenzionalnega vetrovnega in turbulentnega polja 

na podlagi časovnih vetrovnih podatkov, topografiji in ovir. 

 Vetrovna roža - upoštevano obdobje meritev: 1.1.2020-31.12.2020 

 vir meteoroloških podatkov: ARSO, podatki samodejnih postaj (Cerklje - Letališče) 

 položaj anemometra pri izračunu (GK): 544461, 78840 

 višina anemometra pri izračunu: 12 m 

 frekvenca izračunanih polj vetra (za vsako uro posebej, izbrane tipične situacije, 

metoda izbire situacij, njihovo število): vsako uro v obdobju 1.1.2020-31.12.2020 

 

Način izračuna koncentracij  

 obdobje izračuna: 1.1.2020-31.12.2020 

 izračun na podlagi urnih koncentracij (da/ne): da 

 izračun na podlagi pogostosti situacij glede na stabilnost, smer in hitrost vetra 

(da/ne): da 

 dimenzije območja izračuna v metrih: 10000×7500 

 Koordinate levega spodnjega kota območja izračuna (GK ali geografske): 544461, 

78840 

 število točk v smeri x: 200 

 število točk v smeri y: 150 

 razdalja med točkami v horizontalni smeri: 50 m 

 število točk v vertikalni smeri: 22 

 višine računskih ploskev: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 40, 65, 100, 150, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 

 sledenje ploskev reliefu: da 

 raba tal: ceste, železnice, zelena urbana območja, vinogradi, kmetijske površine, 

močvirje, resava, skalovje (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 1.4.2021) 

 hrapavost tal (z0): 0,2 m 

 Uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m. 

 Uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 

1.4.2021) in podatki iz dokumentacije, ki je bila na voljo. 

 

Lokacija ocenjevalnih mest delcev PM10  

V spodnji tabeli, so prikazane lokacije ocenjevalnih mest delcev PM10 
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Tabela 113: OCENJEVALNA MESTA 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate 

GKY GKX 

OM1 Loče 53 551686 82617 

OM2 Loče 6 552135 82698 

OM3 Mihalovec 42 550892 83247 

OM4 Mostec 50 549047 83824 

OM5 Podgračeno 3 551004 81261 

OM6 Podgračeno 7 550737 81390 

OM7 Podgračeno 6 550862 81307 

OM8 Podgračeno 5 550899 81277 

OM9 Podgračeno 9 550725 81392 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 

OM18 Rigonce 1 552904 83451 

OM19 Rigonce 21 553118 83153 

OM20 Rigonce 24 553186 83026 

OM21 Rigonce 37 553345 82607 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 

OM25 Topliška cesta 35 548626 83448 

OM26 Topliška cesta 36 548975 83339 

OM27 Topliška cesta 69k 549358 83225 

OM28 Topliška cesta 73 549419 83055 

OM29 Topliška cesta 9 547464 83309 

OM30 Zagrebška cesta 11 547112 83355 

OM31 Zagrebška cesta 9 547127 83350 

OM32 Zagrebška cesta 2 546431 83415 

OM33 Velike Malence 1 545908 83299 

OM34 Krška vas 78 544932 83455 

 

Rezultati modelnega izračuna delcev PM10 

 

Kot vhodne podatke za modelni izračun smo uporabili ocenjene vrednosti emitiranih 

količin za delce PM10. Na spodnjih slikah in tabeli so prikazani rezultati modelnega 

izračuna delcev PM10.  
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Slika 51: POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V ČASU GRADNJE 

 

 

 

Slika 52: MAKSIMALNE DNEVNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V ČASU GRADNJE 

 

 

 

Tabela 114: IZRAČUNANE POVPREČNE LETNE IN MAKSIMALNE DNEVNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V 

ČASU GRADNJE 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 

Povprečna 

letna 

koncentracija 

µg/m3 

Maksimalna 

dnevna 

koncentracija 

µg/m3 
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OM1 Loče 53 551686 82617 1,7 7,5 

OM2 Loče 6 552135 82698 0,4 3,6 

OM3 Mihalovec 42 550892 83247 1,6 5,2 

OM4 Mostec 50 549047 83824 4,7 11,7 

OM5 Podgračeno 3 551004 81261 0,7 4,5 

OM6 Podgračeno 7 550737 81390 0,8 4,5 

OM7 Podgračeno 6 550862 81307 0,6 3,5 

OM8 Podgračeno 5 550899 81277 0,4 3,3 

OM9 Podgračeno 9 550725 81392 0,8 4,5 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 1,2 6,3 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 1,2 6,3 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 8,3 26,6 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 0,8 5,2 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 1,6 6,4 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 0,1 1,5 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 0,1 2,0 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 0,1 2,0 

OM18 Rigonce 1 552904 83451 0,4 3,2 

OM19 Rigonce 21 553118 83153 1,6 5,2 

OM20 Rigonce 24 553186 83026 1,7 5,0 

OM21 Rigonce 37 553345 82607 0,5 2,2 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 2,5 8,5 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 128 227 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 38,0 80,8 

OM25 Topliška cesta 35 548626 83448 81,4 176,8 

OM26 Topliška cesta 36 548975 83339 7,9 27,7 

OM27 Topliška cesta 69k 549358 83225 65,4 133,9 

OM28 Topliška cesta 73 549419 83055 9,5 35,0 

OM29 Topliška cesta 9 547464 83309 70,9 140,0 

OM30 Zagrebška cesta 11 547112 83355 105,5 180,4 

OM31 Zagrebška cesta 9 547127 83350 105,0 180,0 

OM32 Zagrebška cesta 2 546431 83415 130,6 234,1 

OM33 Velike Malence 1 545908 83299 27,6 103,7 

OM34 Krška vas 78 544932 83455 0,3 3,8 

 

Zaradi povišanih koncentracij delcev PM10, smo predvideli omilitvene ukrepe, ki so 

navedeni v naslednjem poglavju. 

 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE Z UPOŠTEVANJEM OMILITVENIH UKREPOV 

Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje HE 

Mokrice (Ur. list RS, št. 69/2013) so:  

 

1. Pri izvajanju del, pri katerih nastaja izrazita emisija delcev, se morajo uporabljati 

naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev (6. člen Zahteve za 

postopke mehanske obdelave na gradbišču):  

 prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s 

stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,  



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  436 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na 

stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah 

ali prašne usedline,  

 prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, 

na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem, 

 pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, 

ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih 

odpadkov,  

 uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,  

 gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali 

zabojnikih,  

 pri rušenju objektov je prepovedano odmetavati tramove, gradbeno pohištvo in 

lahke gradbene elemente ter jih odlagati ali premeščati ročno ali z gradbenimi 

dvigali,  

 rušenje ali razgradnjo objektov je treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih 

kosih, prah pa je treba vezati na gradbeni material z omočenjem,  

 na gradbišču je prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbišč obdelovati s 

postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov 

v premičnih napravah,  

 pri odstranitvi objekta je treba zaradi zmanjševanja prašenja uporabljati pokrove 

in zaporne stene za preprečevanje širjenja prahu,  

 transportni trakovi morajo biti popolnoma pokriti ali zaprti, 

 pri odstranitvi objekta z velikimi površinami in razstreljevanju večjega objekta, pri 

katerem ni mogoče izdelati pokrovov in zapornih sten, je treba predvideti 

primerno alternativno vezavo prahu, kot je na primer močno omočenje ali vodna 

zavesa.  

 

2. Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem 

delovnih strojev in prometnih vozil ter uporabo tehnično brezhibnih gradbenih strojev 

in prevoznih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkega materiala, nezaščitenih površin, 

prometnih površin na javnih cestah in gradbišču, prepreči pa se tudi raznašanje 

materiala z gradbišča. (53. člen Varstvo zraka) 

 

3. Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbenega materiala se uredijo čim bližje 

gradbišču in v čim večji oddaljenosti od naselij. (53. člen Varstvo zraka) 

 

Vpliv na kakovost zraka pri najbližjih stavbah med gradnjo bo največji v sušnih obdobjih 

in pri močnih vetrovih. V skladu z Zakonom o varstvu okolja mora izvajalec del 

zagotoviti, da med gradnjo pri najbližjih stavbah ne bodo presežene mejne koncentracije 

onesnaževal (predvsem prašnih delcev) v zunanjem zraku. Vsi ukrepi izhajajo iz 

zakonodaje.  

 

Za zmanjševanje emisije prašnih delcev, ki nastajajo pri gradbenih in drugih delih v 

gradbeništvu, določa Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem 

s PM10 (OP PM10), Vlada RS, 2009, naslednje omilitvene ukrepe: 
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1. prepoved uporabe necestnih premičnih strojev, ki se uporabljajo v gradbeništvu, 

brez filtrov za delce, se uvede najkasneje v obdobju dveh let po začetku izvajanja 

ukrepov za zmanjševanje emisije PM10, 

2. na celotnem območju gradnje je treba zagotoviti obvezno izvajanje ukrepov za 

zmanjševanje emisije prahu pri gradbenih delih. 

Posredno je zmanjševanje vpliva prometa na onesnaževanje zraka, ki velja tudi za 

gradbišča, urejeno tudi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 

109/2010): 

 

3. z uporabo vozila se ne sme onesnažiti okolja, 

4. tovor in naprave, ki so namenjeni za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev 

tovora, morajo biti na in v vozilu naložene, pritrjene in razložene tako, da ne 

onesnažujejo okolja, 

5. ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delovnih naprav za več kot tri minute ali 

pri parkiranju, mora voznik takoj ugasniti motor. 

V nadaljevanju so navedene zahteve za zmanjšanje emisije kot jih določa Uredba o 

preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS, št. 21/2011). 

 

Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč:  

 

 izvajalec zagotovi, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug 

gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovaža na gradbišče ali odvaža z 

gradbišča v transportnih sredstvih, na način, ki onemogoča prašenje. 

 investitor zagotovi izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev 

iz gradbišča ter ga priložiti projektu za izvedbo. Investitor pred začetkom gradnje 

zagotovi, da je izvajalec seznanjen z vsebino elaborata. Zavezanec za izvajanje z 

elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Izvajalec zagotavlja 

izvajanje ukrepov in podatke dnevno zapisuje v gradbeni dnevnik, nadzor nad 

izvajanjem spremlja gradbeni nadzornik. 

 izven območja gradbišča so prepovedane stalne ali začasne deponije sipkega 

materiala; dokončana območja na območju posega je treba sproti rekultivirati. 

 v primeru ekstremnih vetrovnih razmer (hitrost vetra nad 5 m/s) se mora prekiniti 

izvajanje del z materiali, ki se prašijo. 

 upoštevajo se emisijske norme v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri 

začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih 

sredstvih. Ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in 

transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje. 

 redna uporaba, vzdrževanje in čiščenje prašnih filtrov na začasnih gradbenih 

napravah za izdelavo betona. 

 obsega pretovora, presipavanja in skladiščenja sipkega materiala na območju 

gradbišč se zmanjša na najmanjšo možno mero. 

 omeji se intenzivnost odlaganja rodovitne zemljine v obdobjih izrazito neugodnih 

vremenskih razmer (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez 

padavin, visok hitrosti vetrov). 
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Skladno z 8. členom Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 

(Ur. list RS, št. 21/2011) je potrebno upoštevati naslednje zahteve za organizacijske 

ukrepe na gradbišču: 

 

 zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov; 

 skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, 

vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra; 

 na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni 

promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil; 

 gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kakor 12 mesecev, morajo biti 

prevlečene z nosilno asfaltno podlago ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki 

vežejo prah na površini cestišča; 

 potrebno je redno čistiti transportne poti, ki potekajo po lokalnih in državnih 

cestah, z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim 

čiščenjem; 

 na gradbišču je treba, zaradi preprečitev prašenja (makadam), zmanjševanja 

hrupa in zmanjševanja nevarnosti prometnih nesreč, omejiti hitrost vozil na 

največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane ali stalno omočene. 

 

Dodatni omilitveni ukrep: 

 Potrebno je utrjevati neasfaltirane dovozne poti (vsebnost melja v prsti 1,8 %). 

 Postavitev protiprašnih ograj na območju Term Čatež in naselja Čatež ob Savi 

(Kot protiprašne ograje bodo delovali tudi zasloni, ki preprečujejo širjenja hrupa 

od vira hrupa proti varovanim objektom in je lahko to tudi gradbiščna ograja, ki 

bo nameščena na območju Term Čatež in naselja Čatež ob Savi in bo višine 4m). 

 Kljub temu, da Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 

(Ur. list RS, št. 21/2011) predpisuje omejitev hitrosti vozil na največ 40 km/h, 

uvajamo dodatni omilitveni ukrep omejitev hitrosti na neasfaltiranih površinah na 

10 km/h. 

 Obvezna je uporaba zaprtih prevoznih sredstev za prevoz sipkega materiala.  

 Obvezno je pranje vozil na vstopu na javno cesto, pri čemer se vzpostavi 

avtomatska pralnica koles za območje gradbišča jezovne zgradbe ter zagotovi 

pranje vozil na vseh izstopih oz. navezavah gradbiščnih poti na javne poti na 

območju izgradnje pretočno akumulacijskega bazena.  

 

 

Gradbišča 

 

(Ubežne) Emitirane količine delcev PM10 smo izračunali v skladu z »AP-42: Compilation of 

Air Emissions Factors« (Tabela 11.9-1): 
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 (za primer »bulldozing«, »overburden«), 

kjer so: 
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10PMEM  ubežna emitirana količina delcev PM10 [kg/h], 

s  vsebnost mulja v prsti [%] ter 

M  vlažnost materiala (angl. material moisture content) [%]. 

 

Za vsebnost melja smo izbrali 3,8 %, za vlažnost materiala pa 16,8 %. 

Emitirane količine delcev PM10 za posamičen točkovni vir (npr. buldožer) so tako (za 

primer »bulldozing«, »overburden«): 
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M

s
EM PM . 

Poseg bo trajal predvidoma 960 dni (23040 ur), kar pomeni 1109,2 kg emitiranih delcev 

PM10. Omeniti je potrebno, da točkovni vir koplje na določenem mestu samo enkrat. Tako 

je skupna emitirana količina odvisna samo od dolžine izkopa. 

 

Model smo zaradi lažje obdelave poenostavili. Izkopi so predstavljeni kot linijski viri. 

Skupna dolžina izkopov (linijskih virov) poenostavljenega modela znaša 20459 m. 

Dejansko je skupna dolžina izkopov 23727 m. Poudariti je potrebno, da razlika v dolžinah 

izkopov ne vpliva na skupno količino emitiranih PM10 delcev [kg] v modelu. 

 

Predpostavili smo, da v času posega vsi izkopi (linijski viri) emitirajo enakomerno – 

vzdolž linije in časovno. Na podlagi podatkov lahko izračunamo specifično emisijo na uro 

in na meter izkopa (linijskega vira). Le ta znaša 0,000002353 kg/m/h. 

 

Asfaltirane dovozne ceste 

 

Kot osnovo za izračun emisij smo uporabili enačbo iz »Emission Factor Documentation for 

AP-42, Section 13.2.1, Paved Roads«: 
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[g/vozilo/km], 

 

kjer sta: 

sL gostota melja na površino [g/m2] ter 

W povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču [t]. 

 

Predvidoma je gostota melja na površino sL 0,5 g/m2 ter povprečna masa vozila, ki vozi 

po vozišču W 15 ton. Tako znaša emisija 0,02089 kg/vozilo/km. 

 

Neasfaltirane dovozne ceste 

 

Kot osnovo za izračun emisij smo uporabili »Emission Factor Documentation for AP-42, 

Section 13.2.2, Unpaved Roads«. 
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EPM [kg/vozilo/km], 

kjer sta: 

s delež melja na površini [%], 

W povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču [t] ter 

M vlažnost vozišča [%]. 

 

Za vsebnost melja v prsti s smo vzeli 1,8 % (najmanjša vrednost glede na »Emission 

Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads«). 

 

Predvidoma je povprečna masa vozila, ki vozi po vozišču W 15 ton. 

Za vlažnost vozišča M smo izbrali 13 % (najvišja vrednost glede na »Emission Factor 

Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads«). 

Tako znaša emisija 0,0874 kg/vozilo/km. 

 

 

Povprečno število vozil na uro v obdobju posega 32 mesecev ter emisije za posamično 

asfaltirano in neasfaltirano dovozno pot, so prikazane v naslednji tabeli. 

 

Tabela 115: EMISIJA NA TRANSPORTNIH POTEH OB UPOŠTEVANJU OMILITVENIH UKREPOV 

Cesta 

Povprečno število 

vozil na uro v obdobju 

posega 32 mesecev 

[vozil/h] 

Površina ceste 

Najvišja 

dovoljena hitrost 

[km] 

Emisija PM10 

[kg/km/h] 

1 1,589231374 asfalt 50 0,0331941 

2 1,992592857 asfalt 50 0,0416191 

3 0,931490385 makadam 10 0,0814393 

1.1 0,027201788 asfalt 50 0,0005682 

1.2 1,259537313 asfalt 50 0,0263078 

1.3 0,611448866 asfalt 50 0,0127713 

1.5 1,287200068 asfalt 10 0,0268856 

1.6 0,071754808 asfalt 50 0,0014987 

2.1 0,975753545 makadam 10 0,0853091 

3.1 0,303534942 asfalt 50 0,0063399 

1.1.1 0,027201788 makadam 10 0,0023782 

1.1.2 0,472966843 asfalt 10 0,0098788 

1.2.1 0,648088447 asfalt 50 0,0135366 

1.5.2 0,051461831 makadam 10 0,0044993 

2.1.1 0,155911932 makadam 10 0,0136312 

2.1.2 0,023079928 asfalt 50 0,0004821 

1.2.1.2 0,360049845 makadam 10 0,0314788 

 

Skupna emisija je 1,0240 kg/h. 
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Rezultati modelnega izračuna delcev PM10 ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

 

Kot vhodne podatke za modelni izračun smo uporabili ocenjene vrednosti emitiranih 

količin za delce PM10. Na spodnjih slikah in tabeli so prikazani rezultati modelnega 

izračuna delcev PM10 ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

 

 

Slika 53: POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V ČASU GRADNJE OB UPOŠTEVANJU 

OMILITVENIH UKREPOV 

 

 

 

 

Slika 54: MAKSIMALNE DNEVNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V ČASU GRADNJE OB UPOŠTEVANJU 

OMILITVENIH UKREPOV 
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Tabela 116: IZRAČUNANE POVPREČNE LETNE IN MAKSIMALNE DNEVNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 V 

ČASU GRADNJE OB UPOŠTEVANJU OMILITVENIH UKREPOV 

 

Oznaka Opis mesta 

GK koordinate Ocenjene vrednosti  

GKY GKX 

Povprečna letna 

koncentracija 

µg/m3 

Maksimalna 

dnevna 

koncentracija 

µg/m3 

OM1 Loče 53 551686 82617 1,4 3,1 

OM2 Loče 6 552135 82698 0,3 1,3 

OM3 Mihalovec 42 550892 83247 1,1 2,9 

OM4 Mostec 50 549047 83824 2,0 4,5 

OM5 Podgračeno 3 551004 81261 0,1 0,8 

OM6 Podgračeno 7 550737 81390 0,1 1,0 

OM7 Podgračeno 6 550862 81307 0,08 0,5 

OM8 Podgračeno 5 550899 81277 0,07 0,9 

OM9 Podgračeno 9 550725 81392 0,1 1,0 

OM10 Ribnica 14 552088 80894 0,1 1,0 

OM11 Ribnica 14a 552081 80932 0,2 1,0 

OM12 Ribnica 15 552078 80941 0,6 1,7 

OM13 Ribnica 16 552038 80922 0,1 0,9 

OM14 Ribnica 17 551987 80982 0,2 0,7 

OM15 Ribnica 2 552549 80337 0,05 0,4 

OM16 Ribnica 4A 552442 80434 0,08 0,7 

OM17 Ribnica 6 552415 80424 0,08 0,7 

OM18 Rigonce 1 552904 83451 0,3 1,2 

OM19 Rigonce 21 553118 83153 1,4 4,4 

OM20 Rigonce 24 553186 83026 1,6 3,4 

OM21 Rigonce 37 553345 82607 0,4 2,1 

OM22 Rigonce 22 553121 83112 2,5 7,0 

OM23 Savska pot 30 547743 83383 8,7 15,8 

OM24 Terme Čatež 1. vrsta 549063 83399 2,4 7,2 

OM25 Topliška cesta 35 548626 83448 4,9 11,4 

OM26 Topliška cesta 36 548975 83339 0,8 2,7 

OM27 Topliška cesta 69k 549358 83225 5,0 13,3 

OM28 Topliška cesta 73 549419 83055 0,7 2,5 

OM29 Topliška cesta 9 547464 83309 4,1 8,5 

OM30 Zagrebška cesta 11 547112 83355 7,0 14,9 

OM31 Zagrebška cesta 9 547127 83350 7,1 14,0 

OM32 Zagrebška cesta 2 546431 83415 8,1 15,8 

OM33 Velike Malence 1 545908 83299 1,6 8,1 

OM34 Krška vas 78 544932 83455 0,03 0,6 

 

Letna mejna vrednost za delce PM10, ki znaša 40 µg/m3 zaradi gradnje ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov ne bo presežena. Prav tako ne pričakujemo dodatnih preseganj 

dnevnih mejnih vrednosti za delce PM10.  
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 KUMULATIVNI VPLIVI 

Za lokacijo posega ni podatkov o obstoječi obremenitvi z delci PM10. Glede na izračunano 

dodatno obremenitev ob upoštevanju omilitvenih ukrepov v času gradnje HE Mokrice, 

lahko pričakujemo, da se obstoječa obremenitev ne bo bistveno povečala. 

 

V spodnji tabeli je navedena skupna ocena in opis možnih vplivov za segment prašenja. 

 

Tabela 117: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – KAKOVOST ZRAKA 

Ocena vpliva Med gradnjo: (C ali 3)  – vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov  

  

Med obratovanjem: (A+ ali 5+) – vpliv je pozitiven 

 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na kakovost zraka bodo med gradnjo neposredni 

in začasni (prašenje, izpušni plini), med obratovanjem 

pa trajni in posredni (obnovljivi viri energije). 

Kumulativne vplive na kakovost zraka lahko 

pričakujemo v primeru vzpostavitve plovnosti po Savi. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 

Verjetnost pojava lokalnega onesnaženja zraka med 

gradnjo je velika, zato so predvideni omilitveni ukrepi   

  

Med obratovanjem je majhna verjetnost pojava 

neprijetnih vonjav 

 

Trajanje ali pogostnost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Onesnaženje zraka zaradi prašenja med gradnjo traja 

do prvega večjega dežja, ravno tako se onesnaženje 

zaradi izpušnih plinov ob ustrezni prevetrenosti v nekaj 

urah razprši.   

  

Neprijetne vonjave se lahko pojavijo občasno poleti, v 

času nizkih pretokov ter visokih temperatur zraka. 

Vrsta, stopnja ali intenzivnost 

sprememb okolja ali 

njegovega dela, ki so lahko 

posledica vpliva 

Vplivi HE na kakovost zraka tako med gradnjo kot med 

obratovanjem ne bodo povzročili večjih sprememb 

okolja 

Obseg vpliva Vpliv prašenja med gradnjo bo zaznan v neposredni 

okolici gradbišč ter makadamskih poti. Naselja ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov prašenju ne bodo 

izpostavljena.  

Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in njihovi 

posledic 

Prašenje ima lahko manjše vplive na kmetijsko 

pridelavo ter naravno rastje. Vpliv izgine po prvih 

intenzivnejših padavinah. 
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1.6 VPLIVI NA PODNEBNE SPREMEMBE 

1.6.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

To poglavje sledi Navodilom izdelovalcem poročila o vplivih na okolje za obravnavo vidika 

podnebnih sprememb (SPVO, marec 2020). Navodilo se sicer ne uporablja za pripravo 

poročila v postopkih za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo citirane uredbe, tj. v postopkih, ki so se začeli pred 22. julijem 2017.  Ne 

glede na to smo uporabili to navodilo za določitev strukture tega podpoglavja.   Poleg 

tega je uporabljena metoda ocenjevanja analize življenjskega cikla (LCA), ki oceni 

nastanek toplogrednih plinov (TGP) v celotnem življenjskem ciklu od gradnje, 

obratovanja do razgradnje.  

 

Tabela 118: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA PODNEBNE SPREMEMBE MED GRADNJO, OBRATOVANJEM IN RAZGRADNJO 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 5+ Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, ugodno 

prispevajo k nacionalnim ciljem podnebnih sprememb, 

posegi so odporni na podnebne spremembe in/ali poseg 

prispeva k blaženju podnebnih sprememb. 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na vidik podnebnih sprememb. 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na zanemarljivo majhno povečanje emisij 

toplogrednih plinov (TGP), vendar je vpliv v okviru 

doseganja nacionalnim ciljem podnebnih sprememb 

zanemarljivo majhen in/ali poseg je relativno odporen 

na podnebne spremembe; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na zmerno povečanje emisij toplogrednih plinov 

(TGP), vendar je vpliv v okviru doseganja nacionalnih 

ciljev podnebnih sprememb takšen da bodo cilji še 

vedno doseženi in/ali poseg je deloma odporen na 

podnebne spremembe; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

povzročajo bistveno povečanje emisij toplogrednih 

plinov (TGP), ki bi lahko ogrozili doseganje nacionalnih 

ciljev podnebnih sprememb če ne bi bilo omilitvenih 

ukrepov in/ali poseg je slabo odporen na podnebne 

spremembe; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

povzročajo bistveno povečanje emisij toplogrednih 

plinov (TGP), ki preprečujejo doseganje nacionalnih 

ciljev podnebnih sprememb tudi ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov in/ali poseg ni odporen na podnebne 
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spremembe; 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

povzročajo izredno povečanje emisij toplogrednih plinov 

(TGP), ter preprečuje doseganje vseh nacionalnih ciljev 

podnebnih sprememb tudi ob izvedbi omilitvenih 

ukrepov in/ali poseg je popolnoma neodporen na 

podnebne spremembe in lahko povzroči uničujoče 

posledice na okolje; 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

Tabela 119: PREGLED VPLIVOV NA PODNEBNE RAZMERE PO POSAMEZNIH POSEGIH 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Vpliv na izpuste emisij TGP razmere bo prisoten med 

gradnjo zaradi proizvodnje potrebnega betona. Ocenjuje se, 

da večji del celokupnega izpuščenega CO2 prispeva prav 

proizvodnja betona. Na območju posega in transportnih 

poteh so predvidene povečane emisije toplogrednih plinov z 

izpušnimi plini gradbene mehanizacije in transportnih vozil. 

Vpliv posega na blaženje podnebnih sprememb in 

prilagajanje podnebnim spremembam ocenjujemo kot 

zanemarljiv B+ ali 4+  

 

Med obratovanjem:  

Vpliv na blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 

podnebnim spremembam bo prisoten tudi med 

obratovanjem. Možen je zanemarljiv negativen vpliv emisij 

TGP, saj lahko v vodnem telesu akumulacije zaradi 

anaerobnih procesov nastajajo toplogredni plini (amonijak, 

metan). Mnogo večji in pomembnejši je pozitiven vpliv (A+ 

ali 5+) posega, saj sodi električna energija proizvedena v 

HE med obnovljive vire energije, ki v primerjavi z ostalimi 

načini proizvodnje električne energije (npr. premog, plin) 

proizvede manj toplogrednih plinov.  Poseg prispeva k 

doseganju k nacionalnih ciljev podnebnih sprememb. 

Zajezitev bo tudi omogočila koriščenje vode za namakanje 

kar pomaga k prilagajanju na podnebne spremembe. 

A.1. Prehod za vodne 

organizme 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Kot pri posegu A. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran Med gradnjo:  
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prostor za 

sedimente 

sedimentov 

Na območju posega in dovoznih poti so predvidene 

povečane emisije toplogrednih plinov z izpušnimi plini 

gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Vpliv posega 

na klimatske razmere ocenjujemo kot zanemarljiv B+ ali 

4+. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem bo na rezerviranem porstoru za 

sedimente le občasno (okvirno na vsakih 10 let) prisotna 

mehanizacija in transportna sredstva za prenos sedimenta 

iz rečnega dna v deponijo. Pri tem lahko pričakujemo 

emisije toplogrednih plinov. Pri premeščanju in vgradnji 

sedimentov se lahko kratkotrajno sprostijo manjše količine 

sedimentov. Vpliva na blaženje podnebnih sprememb in 

prilagajanje podnebnim spremembam med obratovanjem 

ne bo (A ali 5). 

B.4.1. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.1. 

B.4.2. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.2. 

B.4.3. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.3. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem:  

Poglobitev rečnega dna poveča proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov energije in prispeva k 

doseganju nacionalnih ciljev podnebnih sprememb. Vpliv 

kot pri posegu A. 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem:  

Na območju poplavitve se bo delno odstranil rodovitni del 

tal skupaj z biomaso, zaradi česar bo v času obratovanja 

zmanjšan vpliv sproščanja metana iz akumulacije. Poseg 

B.6. je ukrep namenjen ohranjevanju rodovitne prsti, ki 

ima hkrati tudi pozitiven vpliv na izpuste TGP. Vpliv v času 

obratovanja ocenjujemo  kot pozitiven (A+ ali 5+). 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem:  

Med obratovanjem lahko pričakujemo eno do dve vozili na 

dan. Izjemoma več v času remonta. Vpliva na blaženje 
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podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim 

spremembam med obratovanjem ne bo (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

 

Med obratovanjem: 

Zaradi povečanega tveganja za izjemne visokovodne 

dogodke v prihodnosti glede na podnebne scenarije bo 

izgradnja protipoplavnih nasipov imela ugoden vpliv na 

prilagajanje podnebnih sprememb (5+ ali A+).  

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo:  

Kot pri posegu B.4. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A). 

 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo:  

Na območju posega in dovoznih poti so predvidene 

povečane emisije toplogrednih plinov z izpušnimi plini 

gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Vpliv posega 

na podnebne spremembe ocenjujemo kot zanemarljiv B+ 

ali 4+  

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (5 ali A).  

 

 VPLIVI V ČASU GRADNJE 

V času gradnje HE Mokrice bodo nastajali toplogredni plini. V spodnji tabeli navajamo 

primer nastanka toplogrednih plinov pri izgradnji HE v Kanadi. Za HE Keeyask Generation 

Station (4400 GWh/leto) in HE Conawapa Generation Station (7000 GWh/leto) je bila 
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izdelana analiza življenjskega cikla (LCA), ki oceni nastanek toplogrednih plinov (TGP) v 

celotnem življenjskem ciklu od gradnje, obratovanja do razgradnje [3].  

 

 

Tabela 120: OCENA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU HE  [3] 

Gradnja Uporaba 

površin 

Obratovanje Razgradnja 

Proizvodnja 

vgradnih 

materialov 

 

 

Prevozi 

 

 

Gradnja 

(zemeljska 

dela, 

konstrukcija 

in montaža) 

 

 

Akumulacijski 

bazen - viri in 

ponori 

toplogrednih 

plinov glede 

na različno 

rabo tal 

Obratovanje, 

vzdrževanje 

in remonti 

 

 

Razgradnja, 

deponiranje in 

recikliranje 

 

 

 

t CO2e/GWh 

Keeyask Generation Station 

0,68 0,12 0,34 1,24 0,03 0,05 

Conawapa Generation Station 

0,76 0,15 0,32 0,15 0,01 0,04 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo da so emisije TGP v fazi gradnje, obratovanja in 

razgradnje primerljive med seboj glede na količino proizvedene električne energije. 

Razlika se pojavi predvsem v emisijah TGP, ki nastanejo zaradi zasedbe prostora in 

spremenjene rabe tal. Primerjali smo različna razmerja med velikostjo akumulacije ter 

proizvodnjo električno energije. Akumulacija Keeyask ima faktor 2,11 ha/GWh/leto, 

akumulacija Conawapa 0,73 ha/GWh/leto. Predvidena HE Mokrice ima predpostavljen 

faktor 1,49 ha/GWh/leto. Faktor smo v nadaljevanju uporabili pri oceni emisij TGP za HE 

Mokrice. 

 

 

Tabela 121: OCENA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU HE MOKRICE V 100 LETIH 

OBRATOVANJA (IZRAČUN POVZET IZ PRIMERJAVE [3]) 

Gradnja Uporaba 

površin 

Obratovanje Razgradnja 

Proizvodnja 

vgradnih 

materialov  

 

 

Prevozi     

 

 

Gradnja 

(zemeljska 

dela, 

konstrukcija 

in montaža)     

 

 

Akumulacijski 

bazen - viri in 

ponori 

toplogrednih 

plinov glede 

na različno 

rabo tal        

Obratovanje, 

vzdrževanje 

in remonti     

       

 

Razgradnja, 

deponiranje in 

recikliranje  

 

                      

  

t CO2 

92,16 

(37 %) 

17,28 

(7 %) 

42,24 

(17 %) 

88,96 

(35 %) 

2,56 

(1 %) 

5,76 

(6 %) 

 

Glede na gornjo tabelo je največji del  (37 %) emisij TGP vezan na proizvodnjo vgradnih 

materialov. Razlog za to je velika količina vgrajenega betona v jezovni zgradbi ter ostala 

strojna inštalacije. Velik delež (35 %) emisij TGP pade na trajno zasedbo tal (več o tem v 

naslednjem poglavju). Velik delež  (17 %) emisij TGP pa nastane med samo gradnjo HE. 
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Ne glede na to da znaša skupna ocena emisij TGP zaradi HE Mokrice cca 250 t CO2  (v 

100 letih obratovanja) pa je to zanemarljiv del glede na ostale načine proizvodnje 

električne energije. Če si ogledamo razmerje med proizvedeno količino TGP ter količino 

proizvedene električne energije (t CO2/GWh) proizvede HE le okoli 0,19 % emisij TGP 

v primerjavi z termoelektrarno ter  0,25 % v primerjavi z plinsko elektrarno [2], [3]. 

 

 VPLIVI V ČASU OBRATOVANJA 

Kot je bilo navedeno že v gornjem poglavju bodo med obratovanjem v akumulaciji 

nastajale zanemarljivo majhne emisije toplogrednih plinov (TGP). Emisije TGP bodo 

nastajale zaradi razgradnje organskih snovi v akumulaciji. Organske snovi v vodi bodo 

prisotne zaradi potopitve vegetacijskega pokrova (kar bo izrazito v prvih nekaj letih) ter 

tudi zaradi onesnaženja, ki je prisotno v reki. Pred napolnitvijo akumulacije HE Mokrice 

bodo odstranjena vsa drevesa na območju potopitve ter tudi velik del rodovitnega dela 

prsti (humusa) zaradi česa bi moral biti vpliv pojava emisij TGP zanemarljivo majhen. 

 

Glede na izkušnje drugih akumulacij za HE po svetu [2], je dosežen maksimum emisij 

TGP iz akumulacij v 3 do 5 letih po napolnitvi bazena akumulacije. V akumulacijah ki so 

starejše (več kot 10 let) ter ne ležijo v tropskem pasu so emisije TGP primerljive tistim iz 

naravnih jezer. Glavni toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4) ter dušikov 

oksid (N2O). Ti plini nastajajo tako v naravnih vodnih telesih (jezera, reke in mokrišča) 

kot tudi v akumulacijah. Ne glede na to pa je proizvodnja električne energije iz HE eden 

izmed najbolj učinkovitih načinov z ozirom na izpuste TGP. 

 

Tabela 122: CELOKUPNI IZPUSTI TGP V PROCESU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE [2] 

Energijski vir Emisijski faktor 

g CO2 ekviv./kWh/h 

Premog 940 - 1340 

Nafta 690 - 890 

Plin 650 - 770 

Jedrska energija 8 - 27 

Sonce (fotovoltaika) 81 - 260 

Veter 16 - 120 

HE 4 -18 

 

 

Glede na NEPN (Celoviti nacionalni energetski pdnebni načrt RS, sprejet febrauarja 2020) 

mora Slovenija do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov energije iz trenutnih 19 % na 

25 % delež OVE v bruto domači porabe energije (Slovenija v letu 2020 tega ni dosegla). 

V zakonodajnem paketu je način izbora obnovljivih virov prepuščen državi članici, zato si 

bo Slovenija prizadevala, da v največji možni meri izrabi razpoložljiv energetski potencial 
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rek - predvsem srednja in spodnja Sava ter male hidroelektrarne na nižinskih vodotokih, 

kot je na primer Savinja, ter spodbudi uporabo gozdne biomase.  

 

Iz zgoraj navedenega lahko predpostavimo, da če projekta ne bi bilo, bi prišlo do 

okvirno dodatnih 40610 ton CO2 emisij TGP v ozračje. Pri tem smo uporabili 

faktorje Evropske investicijske banke [58], ki določa faktor 310 g CO2/kWh za 

proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Povprečna letna proizvodnja električne 

energije za HE Mokrice se predpostavi 131 GWh/leto. 

 

Glede na dokument Evropske investicijske banke (EIB Project Carbon Footprint 

Methodologies [58] se za obnovljive vire energije upošteva ničelni emisijski faktor (0 t 

CO2/TJ). Dokument  predlaga, da se za obnovljive vire energije (veter, hidroelektrarne in 

fotovoltaika) upoštevajo ničelne oz. minimalne absolutne emisije razen za hidroelektrarne 

z velikimi akumulacijami. Za obnovljive vire energije se predpostavi, da nadomeščajo 

(vsaj delno) fosilna goriva. 

 

Za emisije TGP velikih akumulacij se uporabita enačbi: 

CO2=365*poplavljena površina*CO2 difuzijski emisijski faktor 

CH4= (365*poplavljena površina*CH4 difuzijski emisijski faktor) + (365*poplavljena 

površina*CH4 faktor emisij mehurčkov) 

 

Uporabijo se faktorji za akumulacijo zmernem toplem in vlažnem podnebju (warm – 

temperate – wet) in sicer za CH4 0,096 TGP kg/ha/dan in za CO2 13,2 kg/ha/dan. Za 

emisije mehurčkov se uporabi faktor za hladno suho zmerno podnebje (za toplo in vlažno 

zmerno podnebje ne obstaja) in sicer za CH4 0,14 TGP kg/ha/dan. 

 

Na podlagi gornjih enačb [58] bodo znašale emisije iz akumulacije med obratovanjem 

nekaj manj kot 996 ton TGP na leto (pri čemer vir opozarja na veliko nezanesljivost 

emisijskih faktorjev za akumulacije), kar je zanemarljivo glede na prihranjenih 40610 ton 

TGP na leto glede na druge načine proizvodnje električne energije. 

 

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Kumulativen vpliv predstavljajo izgradnja verige HE na spodnji Savi (HE Boštanj, HE 

Krško in HE Brežice in ostale), ki bodo skupaj imele pozitiven vpliv na zmanjševanja 

emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ostalim oblikam proizvodnje električne energije, 

ki temeljijo na porabi fosilnih goriv. Določen pozitiven in posreden kumulativen vpliv na 

podnebne razmere se kaže tudi v ponovni vzpostavitvi plovnosti po reki Savi zaradi 

možnosti izgradnje plovne prehodnice in rečnega pristanišča. Tak način transporta 

(predvsem tovora večjih mas in dimenzij) je z vidika porabe energije ter fosilnih goriv in 

s tem emisij toplogrednih plinov ugodnejši v primerjavi s cestnim in zračnim prometom. 

Kumulativne vplive ocenjuje kot pozitivne (5+ ali A+). 

 

V nadaljevanju sledi pregled zahtev iz Navodil izdelovalcem poročila o vplivih na okolje za 

obravnavo vidika podnebnih sprememb. Obravnavana so tri področja: 
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a) prispevek k nacionalnim ciljem podnebnih sprememb, 

b) prilagajanje podnebnim spremembam (ocena ranljivosti na podnebne spremembe)   

c) blaženje podnebnih sprememb (je zapisana v gornjih poglavjih, kjer so ocenjene 

emisije TGP v primeru gradnje, obratovanja, razgradnje ter v primeru ne-izvedbe 

projekta). 

 

 

PRISPEVEK K NACIONALNIM CILJEM PODNEBNIH SPREMEMB 

 

Nameravani poseg HE Mokrice prispeva k nacionalnim ciljem politike podnebnih 

sprememb, ki izhajajo iz ciljev Evropske unije - podnebno energetskega paketa 2020 in 

podnebno energetskega okvira 2030. 

 

Podnebno energetski paket 2020 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en) določa na ravni EU do leta 

2020: 

 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 20 % povečanje energije iz obnovljivih virov in 

 20 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990, 

 

Podnebno energetski okvir 2030 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en) določa na ravni EU do leta 

2030: 

 najmanj 40 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990, 

 vsaj 32 % delež energije iz obnovljivih virov in 

 najmanj 32,5 % izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 

Temeljni dokument Slovenije na področju obvladovanja podnebnih sprememb je 

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) iz leta 2020 (na spletni povezavi: 

https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-

2020.pdf), ki ga je sprejela vlada RS 28. 2. 2020.  V njem je določen ambiciozni scenarij 

politik in ukrepov do leta 2030 ter predvidevanja še za nadaljnjih deset let. Načrt 

predvideva, da bomo v Sloveniji do leta 2030 celotne izpuste toplogrednih plinov znižali 

do 36 % v primerjavi z letom 2005, delež obnovljivih virov v končni rabi energije pa bo 

vsaj 27 %. Ob tem so predvidene izboljšave pri distribuciji električne energije, povečanje 

energetske učinkovitosti tudi z ukrepi socialne in stanovanjske politike ter zvišanje 

vlaganj v raziskave in razvoj za učinkovit prehod v krožno gospodarstvo in ogljično 

nevtralno družbo. 

 

Nameravani poseg HE Mokrice je skladen z nacionalnimi cilji in prispeva k ciljema: 

 zmanjšanje emisij TGP  

 povečanje energije iz obnovljivih virov. 
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1.6.2 OCENA RANLJIVOSTI NA PODNEBNE SPREMEMBE 

V nadaljevanju sledi ocena ranljivosti na podnebne spremembe izdelana skladno s 

dokumentom Podnebne spremembe in veliki projekti [56], ki ga je pripravila Evropska 

komisija. Dokument obravnava velike projekte katerih celotni upravičeni strošek velikega 

projekta presega 50 milijonov EUR (in 75 milijonov EUR pri prometnih projektih). Cilj 

prilagajanja pri velikih projektih je zagotoviti ustrezno odpornost na škodljive vplive 

podnebnih sprememb, na primer poplave. Prilagajanje temelji na oceni ranljivosti in 

tveganja. Cilj blaženja je zmanjšati emisije toplogrednih plinov, na primer z izbiro 

nizkoogljičnih možnosti. To se rešuje s količinsko opredelitvijo emisij toplogrednih plinov 

in vključevanjem v analizo stroškov in koristi.  

 

Cilj ocene ranljivosti je ugotoviti bistvene nevarnosti podnebnih sprememb8 za 

posamezno vrsto projekta na predvideni lokaciji. To se naredi z združevanjem rezultatov 

analize občutljivosti in analize izpostavljenosti. 

 

Ranljivost = občutljivost x  izpostavljenost 

 

Cilj analize občutljivosti je ugotoviti bistvene nevarnosti podnebnih sprememb za 

posamezno vrsto projekta ne glede na njegovo lokacijo. Na primer višanje morske 

gladine je lahko pomembna nevarnost pri večini projektov morskih pristanišč ne glede na 

njihovo lokacijo. Pri analizi občutljivosti je treba projekt obravnavati celovito in pregledati 

različne sestavne dele projekta ter njegovo delovanje v širšem omrežju ali sistemu. 

Ocena se lahko opravi ločeno za različne dele projekta, vključno s sredstvi in procesi na 

lokaciji, vložki, kot sta voda in energija, rezultati, kot so izdelki in storitve, in tudi 

dostopom in prometnimi povezavami, tudi če so izven neposrednega nadzora projekta. 

Poleg tega je lahko zasnova projekta pomembno odvisna od posameznih (inženirskih in 

drugih) parametrov. Na primer nemoteno delovanje elektrarne pa je lahko pomembno 

odvisno od zadostne količine vode za hlajenje ter najnižje ravni vode in najvišje 

temperature vode v bližnji reki. 

 

 

Tabela 123: POTENCIALNI VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA POSEG HE –ANALIZA  OBČUTLJIVOST 

Podnebne 

spremenljivke 

- nevarnosti 

Najvišja 

ocena 

občutljivosti 

Področje projekta 

Premoženje 

(poplavna 

varnost) 

Premoženje 

(kmetijska 

raba) 

Proizvodnja 

elektrike 

Ekološko 

stanje 

voda 

vročinski valovi Srednja Nizka Srednja Nizka Srednja 

sprememba 

ekstremnih 

pretokov 

vodotokov 

Visoka Visoka Srednja Nizka Nizka 

Suša 

podzemnih 

voda 

Visoka Nizka Visoka Nizka Nizka 

suša 

površinskih 

voda 

Visoka Nizka Srednja Visoka Visoka 
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sprememba 

količinskega 

stanja 

vodotokov 

(srednjih 

pretokov) 

Srednja Nizka Nizka Srednja Srednja 

Viharji, nurja Srednja Srednja Srednja Nizka Nizka 

 

 

Cilj analize izpostavljenosti je ugotoviti bistvene nevarnosti za predvideno lokacijo 

projekta ne glede na vrsto projekta. Na primer poplavljanje je lahko bistvena nevarnost 

podnebnih sprememb za lokacijo ob reki na nizko ležeči poplavni ravnici. 

Analiza se lahko razdeli na dva dela, tj. izpostavljenost sedanjim podnebnim razmeram in 

izpostavljenost podnebnim razmeram v prihodnosti. Za razumevanje, kako se 

izpostavljenost lahko spremeni v prihodnosti, se lahko uporabijo podatki podnebnega 

modela. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti spremembam pogostosti in 

intenzivnosti ekstremnih vremenskih dogodkov. 

 

V nadaljevanju navajamo analizo izpostavljenosti, ki je narejena glede na poročilo Ocena 

podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja [57]. Pri elementih smo upoštevali 

zmerno optimistični scenarij izpustov RCP4.5. 

 

Glavni poudarki poročila [57] so: 

 Naraščanje temperature zraka se bo v Sloveniji v 21. stoletju nadaljevalo, velikost 

dviga pa je zelo odvisna od scenarija izpustov toplogrednih plinov. V primeru 

optimističnega scenarija izpustov RCP2.6 bo temperatura do konca stoletja v 

primerjavi z obdobjem 1981–2010 zrasla za približno 1,3 °C, v primeru zmerno 

optimističnega scenarija izpustov RCP4.5 za približno 2 °C, v primeru 

pesimističnega scenarija izpustov RCP8.5 pa za približno 4,1 °C. Verjetno bo 

najbolj zrasla temperatura pozimi, le nekoliko manj poleti in jeseni, najmanj pa 

spomladi. 

 Skladno z rastjo temperature zraka se bo v Sloveniji do konca stoletja nadaljevala 

tudi rast referenčne evapotranspiracije. V primeru optimističnega scenarija 

izpustov bo porast referenčne evapotranspiracije v mejah njene naravne 

spremenljivosti. V zmerno optimističnem scenariju izpustov bo v primerjavi z 

obdobjem 1981–2010 referenčna evapotranspiracija v slovenskem povprečju 

zrasla za približno 8 %, v pesimističnem scenariju izpustov pa za približno 16 %.  

 Šestdesetdnevni vodni primanjkljaj se bo v zmerno optimističnem scenariju 

izpustov v primerjavi z obdobjem 1981–2010 povečal le v sredini stoletja, v 

poletnem in jesenskem času, do 70 mm. Proti koncu stoletja se bo nato zopet 

zmanjšal na nivo primerjalnega obdobja. V pesimističnem scenariju izpustov se bo 

primanjkljaj povečal šele ob koncu stoletja, prav tako poleti in jeseni, ko bodo 

spremembe ponekod tudi večje od 70 mm. 

 Ne glede na scenarij izpustov toplogrednih plinov se bo povprečno letno napajanje 

podzemne vode v primerjavi z obdobjem 1981–2010 do konca stoletja povečalo v 

povprečju do 20 %.  
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 Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po zmerno optimističnem in 

pesimističnem scenariju izpustov sredi ali konec 21. stoletja znatno povečala. V 

primeru obeh scenarijev izpustov bo povprečno povečanje letnih padavin konec 

stoletja v primerjavi z obdobjem 1981–2010 do 20 % (na vzhodu države ob koncu 

stoletja pozii do 60 %). Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, nekoliko bolj 

na vzhodu države. Kazalniki, s katerimi merimo izjemne padavine, kažejo, da se 

bosta povečali tako jakost kot pogostost izjemnih padavin, povečanje pa bo 

najbolj izrazito v primeru pesimističnega scenarija izpustov. 

 Večjih sprememb srednjih letnih pretokov v Sloveniji v primerjavi z obdobjem 

1981–2010 po vseh scenarijih izpustov ni pričakovati, z izjemo severovzhoda, kjer 

bi se pretoki v zmerno optimističnem scenariju izpustov do konca stoletja lahko 

povečali do 30 %. V primeru pesimističnega scenarija izpustov bo lahko v sredini 

stoletja na severovzhodu povečanje do 40 %. 

 Srednje letne konice se bodo po vseh scenarijih izpustov v primerjavi z obdobjem 

1981–2010 povečale povsod po državi, v povprečju od 20 do 30 %. Povečanje se 

od bližnje prihodnosti proti koncu stoletja stopnjuje. Največje povečanje konic bo 

na severovzhodu države, kjer bo v primeru zmerno optimističnega scenarija 

izpustov znašalo do približno 30 %. V primeru pesimističnega scenarija izpustov 

bo povečanje proti koncu stoletja med 20 in 40 % na skoraj vseh vodomernih 

postajah. 

 

Tabela 124: ANALIZA IZPOSTAVLJENOSTI 

Podnebne 

spremenljivke 

– nevarnosti 

Področje projekta 

Najvišja ocena, 

zdaj in prihodnje 

stanje 

Zdajšnje 

podnebje 

Prihodnje 

podnebje 

Vročinski valovi Visoka Srednja Visoka 

Sprememba 

ekstremnih 

pretokov 

vodotokov* 

Visoka Srednja Visoka 

Suša 

podzemnih 

voda 

Srednja Srednja Srednja 

suša 

površinskih 

voda** 

Srednja Srednja Srednja 

Sprememba 

količinskega 

stanja 

vodotokov 

(srednjih 

pretokov) 

Srednja Srednja Nizka** 

Viharji, neurja Visoka Srednja Visoka 

*   Pri spremembi povratnih dob največjih pretokov se kot lokacija upošteva celotno porečje Save  

**srednji pretoki se bodo predvidoma povečali 
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Slika 55: RELATIVNA SPREMEMBA SREDNJIH LETNIH PRETOKOV V TREH PROJEKCIJSKIH OBDOBJIH 

GLEDE NA OBDOBJE 1981–2010 IN PRIPADAJOČA ZANESLJIVOST 

SPREMEMBE ZA SCENARIJA RCP4.5 (LEVO) IN RCP8.5 (DESNO) [57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  456 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Slika 56: SREDNJA RELATIVNA SPREMEMBA VELIKIH PRETOKOV S 100-LETNO POVRATNO DOBO V 

TREH PROJEKCIJSKIH OBDOBJIH GLEDE NA OBDOBJE 1981–2010 ZA SCENARIJE RCP2.6, RCP4.5 IN RCP8.5 

PO PEARSONOVI PORAZDELITVI TRETJEGA TIPA [57] 

 

 

 

 

Tabela 125: ANALIZA RANLJIVOSTI 

 

Izpostavljenost 

Nivo 

ranljivosti 
Nizko Srednje Visoko 

O
b

č
u

tl
ji

v
o

s
t 

Nizko  viharji neurja  

Srednje  

Sprememba 

srednjih pretokov 

površi skih voda  

Ekstremni 

pretoki – 

poplave / 

vročinski 

valovi 

Visoko  

Suša podzemnih 

voda / Suša 

površinskih voda 
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Tabela 126: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – KLIMATSKE RAZMERE 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (B ali 4)  – vpliv je zanemarljiv 

 

Med obratovanjem: (A+ ali 5+)  – vpliv je pozitiven 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na klimo bodo začasni, trajni, dolgoročni, posredni, 

daljinski in kumulativni. 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih 

posledic 

Verjetnost vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

prilagajanje podnebnim spremembam (varovanje pred 

poplavami, namakanje) je velika. 

 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

V času gradnje bo vpliv na emisije toplogrednih plinov zaradi 

emisij iz gradbene mehanizacija in transportnih vozil trajal 24 

mesecev (ostali čas je predviden za montažna dela v strojnici). 

Gradbiščne poti skozi posamezna naselja ne bodo aktivne ves 

čas gradnje, vendar le v obdobju posamezne gradbene faze, 

kar lahko traja nekaj dni do največ nekaj tednov. Posek gozda 

bo pretežno trajen. 

 

V času obratovanja bo vpliv na zmanjšanje emisije toplogrednih 

plinov trajen in nereverzibilen.  

 

Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE Mokrice 

bo prenehal tudi vpliv na klimatske razmere, vpliv je 

reverzibilen. 
Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost 

sprememb okolja ali 

njegovega dela, ki so 

lahko posledica vpliva 

Stopnja intenzivnosti spremembe podnebja in emisij 

toplogrednih plinov bo majhna. 

 

 

Obseg vpliva Vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo omejen na 

državno raven. 
Medsebojno 

učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Medsebojnega učinkovanja vplivov spremembe emisij 

toplogrednih plinov ter njihovih posledic zaradi majhne 

intenzivnosti spremembe ne pričakujemo. 
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1.7 VPLIV NA MIKROKLIMATSKE RAZMERE 

1.7.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Za vrednotenje lokalnih klimatskih sprememb se je uporabila strokovna podlaga » 

Ekspertno mnenje o mikroklimi na območju HE Mokrice in vplivu na okolico, Revizija A, 

(J. Rakovec, 2012)«. 

 

Tabela 127: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA MIKROKLIMATSKE RAZMERE MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 5+ Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

ugodno vplivajo na mikroklimatske razmere; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na mikroklimatske razmere; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

zanemarljivo vplivajo na mikroklimatske razmere, 

vendar je vpliv zanemarljivo majhen in lokalne narave; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nebistveno vplivajo na mikroklimatske razmere, vendar 

zaradi njih ni pričakovati klimatskih sprememb na širši 

regionalni ravni; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3  Vpliv načrtovanih posegov na mikroklimatske razmere 

med gradnjo in/ali obratovanjem močno spreminja 

mikroklimatske razmere, pričakovani so vplivi na širši 

regionalni ravni; z ustreznimi ukrepi je vpliv možno 

omiliti;  

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv načrtovanih močno spreminja mikroklimatske 

razmere; z ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti.  

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na mikroklimatske razmere 

med gradnjo in/ali obratovanjem je uničujoče ; z 

ustreznimi ukrepi vpliva ni možno omiliti. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

Tabela 128: PREGLED VPLIVOV NA KLIMATSKE RAZMERE PO POSAMEZNIH POSEGIH 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Med gradnjo ne bo posegov, ki bi vplivali na mikroklimo 

območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

Med obratovanjem:  

Predvideva se rahel pozitiven vpliv akumulacijskega bazena 

na mikroklimatske razmere, zlasti na stabilnejšo 

temperaturo in  zmanjšanonastajanje in pogostnost megle. 

Podrobnejši vpliv v nadaljevanju. Vpliv posega na 

A.1. Prehod za vodne 

organizme 
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mikroklimatske razmere bo pozitiven (5+ ali A+). 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo:  

Odstranitev večje površine gozda ter odstranitev ostale 

vegetacije na površini več kot 200 ha lahko povzroči 

lokalne vplive na mikroklimo (povečana intenziteta vetra in 

večja temperturna nihanja) Vpliv je začasen (do polnitve 

akumulacije) in nebistven (B ali 4). 

 

Med obratovanjem:  

Kot pri posegu A. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

 

B.4.1. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.1. 

B.4.2. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.2. 

B.4.3. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.3. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 
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D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija  

Gabernice 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Med gradnjo in obratovanjem ne bo posegov, ki bi vidno 

vplivali na mikroklimo območja. Vpliva ne bo (A ali 5). 

 

 

 

 VPLIVI NA MIKROKLIMO  

V nadaljevanju povzemamo Ekspertno mnenje o mikroklimi na območju HE Mokrice in 

vplivu na okolico, Revizija A, (J. Rakovec, 2012) [4]. Spremembe hrapavosti, 

temperature in vlažnosti terena, predvsem pa velika toplotna kapaciteta vode v 

akumulaciji, povzročajo v plasti zraka, ki se giblje s kopnega nad vodo in obratno, 

spremenjene vertikalne profile temperature, vetra in vlage, če naštejemo le 

najpomembnejše. 

 

Povečanje vodne površine zaradi zajezitve Save pri Mokricah bo relativno znatno – 

površine vodnega telesa bo približno dvakrat tolikšna, kot je sedaj, absolutno pa 

sorazmerno majhno. Glede na klimatske razmere ob tem delu Save ocenjujemo, da 

povečanje vodne površine ob zajezitvi HE Mokrice, ne bo imelo opaznega vpliva na 

mikroklimo tega področja. 

 

Temperaturne razmere bodo bolj izenačene: vodna masa s svojo veliko toplotno 

kapaciteto blaži temperaturne spremembe. 

 

Vlažnost zraka je nad vodno površino stoodstotna, vendar pa vpliv ne seže zelo daleč 

proč od akumulacije. 
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Le v ekstremno neugodnih vremenskih pogojih (šibki vetrovi, zelo visoka relativna zračna 

vlaga in velika razlika v temperaturi vodne površine in zraka) se lahko pojavijo nad 

vodno površino in v najbližji okolici zaznavne spremembe v temperaturi in relativni vlagi 

zraka in morda puhteča megla, ki pa ponavadi sega le kak meter ali dva visoko in je 

omejena samo na območje nad vodo. Radiacijskih megel, ki so bolj pogoste in trajajo 

dlje, bo prej manj kot več. 

 

Torej za obravnavano lokacijo lahko rečemo, da bodo vplivi na pojavljanje megle morda 

lahko opazni, ne bodo pa taki, da bi se zaradi tega meglenost bistveno in moteče 

povečala. Radiacijskih megel, ki so sicer v Sloveniji najpogostejše (razen ob obali in na 

Goriškem) utegne biti celo manj. Advekcijske megle pa bodo, kadar se bodo pojavile, 

omejene na območje same akumulacije oz. le na bregove ob akumulaciji. 

 

Za primerjavo lahko vzamemo primera akumulacije Save pri Zgornjih Bitinjah (od leta 

1986) ter Drave pri Ptuju (od leta 1978), kjer po izgradnji hidroelektrarne in vzpostavitvi 

akumulacijskega bazena ni prišlo do povečanja letnega števila dni z meglo. 

 

Iz megel na splošno ni izpadanja kapljic (padavin), saj so meglene kapljice tako drobne, 

da le neznatno padajo – praktično lebdijo v zraku.  

 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Kumulativen vpliv predstavljajo izgradnja HE Mokrice in HE Brežice, ki bodo skupaj imele 

pozitiven vpliv na mikroklimo v smislu stabilizacije temperatur v bližnji okolici. Lokalno se 

lahko spremenijo jakosti in smeri vetra. Ta vpliv se bo sčasoma z vzpostavitvio obrežne 

vegetacije zmanjšal. Pričkujemo da bo vpliv pozitiven (A+ ali 5+). 

 

Tabela 129: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – KLIMATSKE RAZMERE 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (B ali 4)  – vpliv je nebistven  

 

Med obratovanjem: (A+ ali 5+)  – vpliv je pozitiven 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na mikroklimo bodo začasni, trajni, dolgoročni, posredni, 

daljinski in kumulativni. 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih 

posledic 

Verjetnost pojava mikroklimatskih spremembe, to je pojava 

megle ter spremembe temperature je srednja, saj je odvisna 

predvsem od širših klimatskih razmer. 
Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

Posek gozda bo pretežno trajen. 

 

V času obratovanja bo vpliv na morebitne mikroklimatske 

spremembe trajen in nereverzibilen.  

 

Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE Mokrice 

bo prenehal tudi vpliv na klimatske razmere, vpliv je 

reverzibilen. 
Vrsto, stopnjo ali Stopnja intenzivnosti spremembe mikroklime in emisij 
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intenzivnost 

sprememb okolja ali 

njegovega dela, ki so 

lahko posledica vpliva 

toplogrednih plinov bo majhna. 

 

Prišlo bo do zmanjšanja meglenih dni. 

Obseg vpliva Vpliv na mikroklimo bo omejen na območje neposredno ob 

akumulaciji, načeloma se čuti vpliv advekcijske megle za okrog 

eno širino vodne površine, podoben je tudi vpliv temperature. 

 

Medsebojno 

učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Medsebojnega učinkovanja vplivov spremembe mikroklime ter 

njihovih posledic zaradi majhne intenzivnosti spremembe 

mikroklime ne pričakujemo. 

 

 

PRISPEVEK K NACIONALNIM CILJEM PODNEBNIH SPREMEMB 

 

Nameravani poseg HE Mokrice prispeva k nacionalnim ciljem politike podnebnih 

sprememb, ki izhajajo iz ciljev Evropske unije - podnebno energetskega paketa 2020 in 

podnebno energetskega okvira 2030. 

 

Podnebno energetski paket 2020 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en) določa na ravni EU do leta 

2020: 

 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 20 % povečanje energije iz obnovljivih virov in 

 20 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990, 

 

 

Podnebno energetski okvir 2030 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en) določa na ravni EU do leta 

2030: 

 najmanj 40 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990, 

 vsaj 32 % delež energije iz obnovljivih virov in 

 najmanj 32,5 % izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 

Temeljni dokument Slovenije na področju obvladovanja podnebnih sprememb je 

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) iz leta 2020 (na spletni povezavi: 

https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-

2020.pdf), ki ga je sprejela vlada RS 28. 2. 2020.  V njem je določen ambiciozni scenarij 

politik in ukrepov do leta 2030 ter predvidevanja še za nadaljnjih deset let. Načrt 

predvideva, da bomo v Sloveniji do leta 2030 celotne izpuste toplogrednih plinov znižali 

do 36 % v primerjavi z letom 2005, delež obnovljivih virov v končni rabi energije pa bo 

vsaj 27 %. Ob tem so predvidene izboljšave pri distribuciji električne energije, povečanje 

energetske učinkovitosti tudi z ukrepi socialne in stanovanjske politike ter zvišanje 
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vlaganj v raziskave in razvoj za učinkovit prehod v krožno gospodarstvo in ogljično 

nevtralno družbo. 

 

Nameravani poseg je skladen z nacionalno strategijo prilagajanja podnebnim 

spremembam. Le-ta je podana v dokumentu  Strateški okvir prilagajanja podnebnim 

spremembam, december 2016 (na spletni povezavi: 

https://www.preventionweb.net/files/61770_sozp.pdf/), ki ga je sprejela vlada RS na 

113. redni seji dne 7. 12. 2016.   

 

1.7.2 OCENA TVEGANJA NA PODNEBNE SPREMEMBE 

V nadaljevanju sledi ocena tveganja na podnebne spremembe izdelana skladno s 

dokumentom Podnebne spremembe in veliki projekti [56], ki ga je pripravila Evropska 

komisija. Dokument obravnava velike projekte katerih celotni upravičeni strošek velikega 

projekta presega 50 milijonov EUR (in 75 milijonov EUR pri prometnih projektih). Cilj 

prilagajanja pri velikih projektih je zagotoviti ustrezno odpornost na škodljive vplive 

podnebnih sprememb, na primer poplave. Prilagajanje temelji na oceni ranljivosti in 

tveganja. Cilj blaženja je zmanjšati emisije toplogrednih plinov, na primer z izbiro 

nizkoogljičnih možnosti. To se rešuje s količinsko opredelitvijo emisij toplogrednih plinov 

in vključevanjem v analizo stroškov in koristi.  

 

Ocena tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, je postopek vključevanja prilagajanja 

podnebnim spremembam v posamezni projekt z namenom izboljšanja njegove 

odpornosti na vplive podnebnih sprememb. 

 

Cilj ocene ranljivosti je ugotoviti bistvene nevarnosti podnebnih sprememb8 za 

posamezno vrsto projekta na predvideni lokaciji. To se naredi z združevanjem rezultatov 

analize občutljivosti in analize izpostavljenosti. 

 

Ranljivost = občutljivost x  izpostavljenost 

 

Cilj analize občutljivosti je ugotoviti bistvene nevarnosti podnebnih sprememb za 

posamezno vrsto projekta ne glede na njegovo lokacijo. Na primer višanje morske 

gladine je lahko pomembna nevarnost pri večini projektov morskih pristanišč ne glede na 

njihovo lokacijo. Pri analizi občutljivosti je treba projekt obravnavati celovito in pregledati 

različne sestavne dele projekta ter njegovo delovanje v širšem omrežju ali sistemu. 

Ocena se lahko opravi ločeno za različne dele projekta, vključno s sredstvi in procesi na 

lokaciji, vložki, kot sta voda in energija, rezultati, kot so izdelki in storitve, in tudi 

dostopom in prometnimi povezavami, tudi če so izven neposrednega nadzora projekta. 

Poleg tega je lahko zasnova projekta pomembno odvisna od posameznih (inženirskih in 

drugih) parametrov. Na primer nemoteno delovanje elektrarne pa je lahko pomembno 

odvisno od zadostne količine vode za hlajenje ter najnižje ravni vode in najvišje 

temperature vode v bližnji reki. 
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Tabela 130: POTENCIALNI VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA POSEG HE –ANALIZA  OBČUTLJIVOST 

Podnebne 

spremenljivke 

- nevarnosti 

Najvišja 

ocena 

občutljivosti 

Področje projekta 

Premoženje 

(poplavna 

varnost) 

Premoženje 

(kmetijska 

raba) 

Proizvodnja 

elektrike 

Ekološko 

stanje 

voda 

Ekstremna 

vročina 
Visoka Nizka Srednja Nizka Visoka 

Poplave  Visoka Visoka Srednja Nizka Nizka 

Suša  Visoka Nizka Visoka Visoka Visoka 

Sprememba 

srednjega 

pretoka 

Srednja Nizka Nizka Visoka Srednja 

 

 

Cilj analize izpostavljenosti je ugotoviti bistvene nevarnosti za predvideno lokacijo 

projekta ne glede na vrsto projekta. Na primer poplavljanje je lahko bistvena nevarnost 

podnebnih sprememb za lokacijo ob reki na nizko ležeči poplavni ravnici. 

Analiza se lahko razdeli na dva dela, tj. izpostavljenost sedanjim podnebnim razmeram in 

izpostavljenost podnebnim razmeram v prihodnosti. Za razumevanje, kako se 

izpostavljenost lahko spremeni v prihodnosti, se lahko uporabijo podatki podnebnega 

modela. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti spremembam pogostosti in 

intenzivnosti ekstremnih vremenskih dogodkov. 

 

V nadaljevanju navajamo analizo izpostavljenosti, ki je narejena glede na poročilo Ocena 

podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja [57]. Pri elementih smo upoštevali 

zmerno optimistični scenarij izpustov RCP4.5. 

 

Glavni poudarki poročila [57] so: 

 Naraščanje temperature zraka se bo v Sloveniji v 21. stoletju nadaljevalo, velikost 

dviga pa je zelo odvisna od scenarija izpustov toplogrednih plinov. V primeru 

optimističnega scenarija izpustov RCP2.6 bo temperatura do konca stoletja v 

primerjavi z obdobjem 1981–2010 zrasla za približno 1,3 °C, v primeru zmerno 

optimističnega scenarija izpustov RCP4.5 za približno 2 °C, v primeru 

pesimističnega scenarija izpustov RCP8.5 pa za približno 4,1 °C. Verjetno bo 

najbolj zrasla temperatura pozimi, le nekoliko manj poleti in jeseni, najmanj pa 

spomladi. 

 Skladno z rastjo temperature zraka se bo v Sloveniji do konca stoletja nadaljevala 

tudi rast referenčne evapotranspiracije. V primeru optimističnega scenarija 

izpustov bo porast referenčne evapotranspiracije v mejah njene naravne 

spremenljivosti. V zmerno optimističnem scenariju izpustov bo v primerjavi z 

obdobjem 1981–2010 referenčna evapotranspiracija v slovenskem povprečju 

zrasla za približno 8 %, v pesimističnem scenariju izpustov pa za približno 16 %.  

 Šestdesetdnevni vodni primanjkljaj se bo v zmerno optimističnem scenariju 

izpustov v primerjavi z obdobjem 1981–2010 povečal le v sredini stoletja, v 

poletnem in jesenskem času, do 70 mm. Proti koncu stoletja se bo nato zopet 
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zmanjšal na nivo primerjalnega obdobja. V pesimističnem scenariju izpustov se bo 

primanjkljaj povečal šele ob koncu stoletja, prav tako poleti in jeseni, ko bodo 

spremembe ponekod tudi večje od 70 mm. 

 Ne glede na scenarij izpustov toplogrednih plinov se bo povprečno letno napajanje 

podzemne vode v primerjavi z obdobjem 1981–2010 do konca stoletja povečalo v 

povprečju do 20 %.  

 Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po zmerno optimističnem in 

pesimističnem scenariju izpustov sredi ali konec 21. stoletja znatno povečala. V 

primeru obeh scenarijev izpustov bo povprečno povečanje letnih padavin konec 

stoletja v primerjavi z obdobjem 1981–2010 do 20 % (na vzhodu države ob koncu 

stoletja pozii do 60 %). Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, nekoliko bolj 

na vzhodu države. Kazalniki, s katerimi merimo izjemne padavine, kažejo, da se 

bosta povečali tako jakost kot pogostost izjemnih padavin, povečanje pa bo 

najbolj izrazito v primeru pesimističnega scenarija izpustov. 

 Večjih sprememb srednjih letnih pretokov v Sloveniji v primerjavi z obdobjem 

1981–2010 po vseh scenarijih izpustov ni pričakovati, z izjemo severovzhoda, kjer 

bi se pretoki v zmerno optimističnem scenariju izpustov do konca stoletja lahko 

povečali do 30 %. V primeru pesimističnega scenarija izpustov bo lahko v sredini 

stoletja na severovzhodu povečanje do 40 %. 

 Srednje letne konice se bodo po vseh scenarijih izpustov v primerjavi z obdobjem 

1981–2010 povečale povsod po državi, v povprečju od 20 do 30 %. Povečanje se 

od bližnje prihodnosti proti koncu stoletja stopnjuje. Največje povečanje konic bo 

na severovzhodu države, kjer bo v primeru zmerno optimističnega scenarija 

izpustov znašalo do približno 30 %. V primeru pesimističnega scenarija izpustov 

bo povečanje proti koncu stoletja med 20 in 40 % na skoraj vseh vodomernih 

postajah. 

 

Tabela 131: ANALIZA IZPOSTAVLJENOSTI 

Podnebne 

spremenljivke 

- nevarnosti 

Področje projekta 

Najvišja ocena, 

zdaj in prihodnje 

stanje 

Zdajšnje 

podnebje 

Prihodnje 

podnebje 

Ekstremna 

vročina 
Visoka Srednja Visoka 

Poplave * Visoka Srednja Visoka 

Suša ** Srednja Srednja Srednja 

Sprememba 

srednjega 

pretoka 

Srednja Srednja Nizka 

*   Pri spremembi povratnih dob največjih pretokov se kot lokacija upošteva celotno porečje Save  

** Predvidene spremembe padavin v Sloveniji niso izrazite, saj leži na območju Evrope, kjer signal 

spremembe padavin zamenja smer 
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Slika 57: RELATIVNA SPREMEMBA SREDNJIH LETNIH PRETOKOV V TREH PROJEKCIJSKIH OBDOBJIH 

GLEDE NA OBDOBJE 1981–2010 IN PRIPADAJOČA ZANESLJIVOST 

SPREMEMBE ZA SCENARIJA RCP4.5 (LEVO) IN RCP8.5 (DESNO) [57] 
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Slika 58: SREDNJA RELATIVNA SPREMEMBA VELIKIH PRETOKOV S 100-LETNO POVRATNO DOBO V 

TREH PROJEKCIJSKIH OBDOBJIH GLEDE NA OBDOBJE 1981–2010 ZA SCENARIJE RCP2.6, RCP4.5 IN RCP8.5 

PO PEARSONOVI PORAZDELITVI TRETJEGA TIPA [57] 

 

 

 

 

Tabela 132: ANALIZA RANLJIVOSTI 

Podnebne 

spremenljivke 

- nevarnosti 

Področje projekta 

Najvišja ocena, 

zdaj in prihodnje 

stanje 

Zdajšnje 

podnebje 

Prihodnje 

podnebje 

Ekstremna 

vročina 
Visoka Srednja Visoka 

Poplave * Visoka Srednja Visoka 

Suša ** Srednja Srednja Srednja 

Sprememba 

srednjega 

pretoka 

Srednja Srednja Nizka 

*   Pri spremembi povratnih dob največjih pretokov se kot lokacija upošteva celotno porečje Save  

** Predvidene spremembe padavin v Sloveniji niso izrazite, saj leži na območju Evrope, kjer signal 

spremembe padavin zamenja smer 
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Tveganje = verjetnost x  vpliv 

 

Cilj ocene tveganja je podrobneje oceniti verjetnost in vpliv bistvenih nevarnosti 

podnebnih sprememb (kot so ugotovljene v oceni ranljivosti). Cilj je količinsko opredeliti 

pomen tveganj za projekt v sedanjih in prihodnjih podnebnih razmerah.  

 

1.8 VPLIV NA ČLOVEKOVO NEPREMIČNO PREMOŽENJE 

1.8.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz analize 

modelnih raziskav (modelna analiza podtalnice za sedanje in bodoče stanje, hidravlično 

hibridni model pojavov površinski vod) na podlagi katerih so se analizirala vplivna 

območja posega in spremembe v času obratovanja ter vplivne tangence plana HE 

Mokrice (DGD HE Mokrice) na obstoječo infrastrukturo. 

 

Za ocenjevanje stopnje vpliva gradnje in obratovanja predvidenega posega na človekovo 

nepremično premoženje je uporabljena petstopenjska lestvica z ocenami v razponu 

kvantitativnih vrednosti od 1 do 5. 

 

Tabela 133: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA ČLOVEKOVO NEPREMIČNO PREMOŽENJE  

MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM. 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

izboljšujejo pogoje in vrednost na človekovem 

nepremičnem premoženju; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na človekovo nepremično premoženje; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+  

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na človekovo nepremično premoženje, vendar 

je vpliv zanemarljivo majhen, potrebni so manjši 

omilitveni posegi na premoženju; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na človekovo nepremično premoženje, potrebna 

so manjša  sanacijska dela; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na človekovo nepremično premoženje, potrebna 

so večja sanacijska dela, potrebne so rušitve ter 

preselitve oz. nadomestitev lokacije nepremičnega 

premoženja; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na človekovo nepremično premoženje, potrebna 

so večja sanacijska dela, potrebne so rušitve ter 

preselitve oz. premestitev lokacije nepremičnega 

premoženja, stroški sanacije človekovega nepremičnega 
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premoženja presegajo stroške koristi posega. 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na človekovo nepremično premoženje, potrebna 

so večja sanacijska dela, potrebne so rušitve ter 

preselitve oz. premestitev lokacije nepremičnega 

premoženja, stroški sanacije človekovega nepremičnega 

premoženja presegajo stroške koristi posega.Uničena je 

pomembna družbeno koristna infrastruktura kot so 

pomembne infrastrukturne povezave, bolnice, šole itd. 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

Tabela 134: PREGLED VPLIVOV NA ČLOVEKOVO NEPREMIČNO PREMOŽENJE 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Jezovna zgradba in prehod za vodne organizme ne 

tangirajo na infrastrukturo oz. drugo človeško nepremično 

premoženje (A ali 5). A.1. Prehod za vodne 

organizme 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo:  

Gradnja akumulacijskega bazena z nasipi in drenažnimi 

kanali bo posegla na več infrastrukturnih objektov in enot 

človeškega nepremičnega premoženja: 

- Brod čez Savo; 

- Več podzemnih in nadzemnih SN vodov (20 kV); 

- Več iztokov kanalizacije v Savo, vključno z iztokom 

ČN Brežice. 

Vpliv bo nebistven (B ali 4). 

 

Posredno bo po končani gradnji zaradi spremenjenega 

režima podzemne vode potrebno sanirati 6 objektov 

(ureditev kleti) ter zaradi poplavnih voda bo potrebno 

zaščititi oz. odkupiti (rušitev) 2 gospodarska objekta. Vpliv 

bo nebistven (B ali 4). 

 

 

Med obratovanjem:  

Za naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in območje Čateškega 

polja bo zaradi izboljšane poplavne varnosti vpliv pozitiven; 

ravno tako bo poplavljanje kmetijskih površin v bodočem 

stanju manj pogosto (A+ ali 5+). 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

B.4.1. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.1. 

B.4.2. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.2. 

B.4.3. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.3. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 
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C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo:  

Gradnja daljnovoda se bo križala z več infrastrukturnimi 

objekti: 

- Dva nadzemna SN voda (20 kV); 

- 400 kV daljnovod; 

- TK vod. 

Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem: 

Posreden vpliv na zmanjšano vrednost nepremičnin v blizu 

ležečih naseljih (Rigonce, Veliki in Mali Obrež, Pistače in 

Bukošek). Vpliv je zaradi oddaljenosti od naselij ter že 

obstoječega 400 kV daljnovoda zanemarljiv (B+ ali 4+). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Med gradnjo:  

Gradnja priključka se bo križala z dvema nadzemnima SN 

vodoma (20 kV) ter lokalno cesto. Vpliv bo zanemarljiv (B+ 

ali 4+). 

 

Med obratovanjem:  

Vpliva ne bo  (A ali 5). 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo in obratovanjem:  

Vpliva ne bo  (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo:  

Trasa nasipov se bo križala z več infrastrukturnimi objekti: 

- Na treh mestih z nadzemnim SN vodom (20 kV); 

- Kot nasip med naselji Loče in Mihalovec se uporabi 

obstoječa poljska pot, ki se nadviša. 

Z visokovodnimi nasipi je presekanih več dostopov, zato so 

na teh prečkanjih predvidene rampe preko nasipa – skupaj 

20 ramp. 

Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliv bo pozitiven zaradi zaščite naselij pred visokimi 

vodami (A+ ali 5+). 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo:  

Ureditve izlivnega dela Krke se bodo križale z: 

- Nadzemnim SN vodom (20 kV); 

- Križanje z vodovodom; 

- Križanje z TK kablom. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne  (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Poseg D.3. je omilitveni ukrep za preprečevanje in 

zmanjševanje vpliva izgradnje HE Mokrice na človeško 
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nepremično premoženje. Vpliv bo pozitiven (A+ ali 5+). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo:  

Vpliva ne  (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne  (A ali 5). 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Med gradnjo:  

Ureditve pritokov se bodo križale z: 

- Nadzemnim SN vodom (20 kV); 

- več križanj z TK kabli ob avtocesti. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne  (A ali 5). 

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

Med gradnjo:  

Vpliva ne  (A ali 5). 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne  (A ali 5). 

 

V nadaljevanju podajamo tabelo križanj z infrastrukturo, kot je bila pripravljena v 

strokovni podlagi Analiza nepremičnega premoženja na območju HE Mokrice [5]. 

 

Tabela 135: VPLIV UREDITEV HE MOKRICE NA INFRASTRUKTURO [5] 

Objekt Tangenca Lokacija Ukrepi 

Brod čez Savo Razširitev struge 

Save in zmanjšana 

hitrost reke Save 

Brod čez Savo pri 

Mostecu 

Nova konstrukcija broda 

SN vod (20 kV) VV nasip ob Krki sotočje Sava-Krka 

(železni most) 

Eventalno nadvišanje vodnika 

SN vod (20 kV) - 

steber 

Drenažni kanal Trnje (za VV nasipom) Prestavitev stebra 

SN vod (20 kV) - 

steber 

Poplavno območje 

Save - desni breg 

Sava - desni breg pri 

Čatežu 

Preveritev stabilnosti in po potrebi 

prestavitev 

SN vod (20 kV) - 

steber 

Drenažni kanal Terme Čatež Eventualna prestavitev  

Podzemni SN vod 

(20 kV)  

Drenažni kanal Terme Čatež Prestavitev oz. zaščita voda 

Podzemni SN vod 

(20 kV)  

Drenažni cevovod Terme Čatež Prestavitev oz. zaščita voda 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

VV nasip Med naseljema 

Mihalovec in Loče 

Eventualno nadvišanje vodnika 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

Nadvišanje poljske 

poti 

Med naseljema 

Mihalovec in Loče 

Eventualno nadvišanje vodnika 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

VV nasip Loče sever Eventualno nadvišanje vodnika 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

Križanje 20 kV in 2 x 

110 kV 

Navezovalni daljnovod 

Loče_Rigonce 

Uskladitev križanja 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

Križanje 20 kV in 2 x 

110 kV 

Navezovalni daljnovod 

Brežice_Mokrice 

Uskladitev križanja 

Nadzemni  SN vod 

(20 kV)  

Akumulacija HE 

Mokrice 

SZ od HE Mokrice Opustitev sredinskega kotnega stebra, 

uskladitev in zamenjava obrežnih stebrov 
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Objekt Tangenca Lokacija Ukrepi 

(variantna rešitev: kabliranje DV med 

obema obstoječima stebroma) 

Obstoječa 

kanalizacija 

Lokalno varovanje 

podvozov 

Vzhodno od Dobove Ukrepi določeni v nadaljevanju 

Iztok kanalizacije v 

Savo 

Zajezba Save Sotočje Sava - Krka Ureditev in zaščita izliva 

Izliv iz ČN Brežice Ureditev iztoka iz ČN Mostec Odstranitev sedanje iztočne glave in dela 

cevovoda na obstoječem drenažnem 

kanalu in izvedba nove v brežini novega 

drenažnega kanala 

Obstoječ vodovod VV nasip-izkop Sotočje Sava - Krka Zaščita vodovoda 

Obstoječ vodovod 

vzhodno od 

Dobove 

Lokalno varovanje 

podvoza 

vzhodno od Dobove 

(žel podvoz) 

Zaščita vodovoda 

Predviden plinovod Drenažni cevovod Terme Čatež Prilagoditev trase 

TK kabel v sotočju 

Save in Krke 

VV nasip-izkop Sotočje Sava - Krka Zaščita voda 

TK kabli ob AC Ureditev M.Drnovca 

in V. Drnovca 

Južno od term ob AC Prestavitev voda ali zaščita 

TK kabli ob AC Ureditev potoka 7-

5.1 

Južno od term ob AC Prestavitev voda ali zaščita 

TK kabli ob AC Ureditev potoka 

Drašček in Orehovec 

JV od term ob AC Prestavitev voda ali zaščita 

TK kabli ob AC Ureditev potoka 7-

7.1 

JV od term ob AC Prestavitev voda ali zaščita 

TK kabli ob AC Ureditev Grajskega 

potoka 

Zahodno od HE 

Mokrice 

Prestavitev voda ali zaščita 

TK kabli ob AC Ureditev potokov 7-

10 in 7-11 

Južno od HE Mokrice Prestavitev voda ali zaščita 

TK vod Dobova - 

Rigonce 

Križanje TK vodov z 

2 x 110kV 

Med Dobovo in 

Rigoncami 

Prilagoditev voda 

 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti identifikacijo in zakoličbo vse obstoječe komunalne 

in energetske infrastrukture s prisotnostjo vzdrževalcev posameznih komunalnih vodov 

(kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro in TK instalacije,...). V bližini komunalnih vodov 

ni dopustna uporaba gradbenih strojev, dela v bližini vodov izvajati izključno ročno. 

 

Zaščita obstoječega SN omrežja se izvede tako, da se izvede ročni izkop v celotni dolžini 

tangirane trase kabla. V izkopani jarek se položi plast 10cm 2x sejanega peska na 

katerega se položi razrezana PVC cev fi-160 rdeče barve. V razrezano cev se položi 

obstoječi SN kablovod. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obbetoniranjem se 

cev zaščiti s folijo pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim 

materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak (v primeru širših koridorjev – 2x 

trak). Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek SN omrežja na 

tangiranem območju. Ob obstoječem kablovodu se dodatno položi še rezervna cev PVC 

fi-160 rdeče barve. 

 

Prestavitev obstoječega SN kablovoda se izvede z ročnim odkopom, pregledom 

obstoječih kablovodov ter položitvijo kablovodov v novo izkopan jarek. Na globino 30cm 

se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek SN 

omrežja na tangiranem območju.  
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Zaščita obstoječega TK omrežja se izvede tako, da se izvede ročni izkop v celotni dolžini 

tangirane trase kabla. V izkopani jarek se položi plast 10cm 2x sejanega peska na 

katerega se položi razrezana PVC cev fi-125 rumene barve. V razrezano cev se položi 

obstoječi TK kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obbetoniranjem se cev 

zaščiti s folijo pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na 

globino 30cm se položi opozorilni trak (v primeru širših koridorjev – 2x trak). Pred 

zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek TK omrežja na tangiranem 

območju.  

 

Prestavitev obstoječega TK kabla se izvede z ročnim odkopom, pregledom obstoječih 

kablovodov ter položitvijo kablovodov v novo izkopan jarek. Na globino 30cm se položi 

opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek TK omrežja 

na tangiranem območju. pravljalec omrežja ni podal točnih podatkov o globini 

obstoječega TK omrežja (predvideva se, da se obstoječi kablovodi nahajajo na globini 

med 0,6 in 1,2m). Prav tako so na terenu možna manjša odstopanja od vrisanih lokacij 

obstoječega TK omrežja, zato je pred začetkom del potrebno izvesti zakoličbo TK omrežja 

in vseh predvidenih ureditev za potrebe izvedbe. 

 

Tangiranje obstoječe kanalizacije: 

 

V nadaljevanju obravnavamo tangence kanalizacijskega omrežja s predvidenimi 

ureditvami v sklopu HE Mokrice, kot so obravnavane v DGD: 

 Tangenca K1 predstavlja kanalizacijski vod za meteorno kanalizacijo iz severnega 

dela območja parkirišč BS Petrol Čatež z izpustom v Savo. V kolikor bodo 

predvidena kakršna koli dela na brežini Save na tem delu, ko se bo urejal bazen 

HE, se bo ta iztok ohranil, kakršen je. 

 Tangenca K2 predstavlja tlačni kanalizacijski vod (PE fi 110mm) za fekalno 

kanalizacijo iz naselja Čatež proti glavnemu kolektorju, ki se steka na CČN 

Brežice. Cev je obešena na most čez Savo. Na tem delu se po projektu HE Mokrice 

predvideva ureditev struge reke Save (poglobitev), zavarovanje mostnih 

opornikov (ojačitev s pilotiranjem) ter razširitev Save na levem bregu z 

oblikovanjem prodišč. Vendar bo vse navedeno izvedeno pod mostom, tako da 

vpliva na kanalizacijsko cev ne bo. 

 Tangenca K3 predstavlja kanalizacijsko cev (mešan kanal BC fi 800mm), ki se 

izliva v Gabernico. Po projektu HE Mokrice je predvidena renaturacija Gabernice. 

Na tem odseku v Gabernico ne bo posega, saj struga že ima primerne morfološke 

oblike in tudi zarast. Tako da v bližini kanalizacijskega voda ne bodo potekala 

nobena dela. 

 Tangenca K4 predstavlja dve kanalizacijski cevi (meteorna - BC fi 700mm in 

mešana - ABC fi 1200mm), ki se izlivata v Gabernico. Sodeč po katastru 

kanalizacijskega omrežja gre za razbremenilni kanal iz razbremenilnika v bližini, 

druga cev pa meteorni vod. Po projektu HE Mokrice je predvidena renaturacija 

Gabernice. Gabernica se bo urejala v odsekih dolžine ca 100m na vsak kilometer. 

Tako da se bodo ureditve na Gabernici prilagodile na način, da na lokaciji 

kanalizacijskih cevi ne bodo potekala nobena dela.  
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 Tangenco K5 predstavlja glavni kolektor iz Brežic (AB fi 600 mm), v smer poti 

centralni čistilni napravi (CČN). Na tej lokaciji je načrtovana izvedba zacevljenega 

drenažnega kanala. Trasa drenažnega cevovoda bo prilagojena tako, da se obst. 

kanalizacijski vod lahko ohrani. Predvideno je varovanje v času gradnje. 

 Tangenco K6 predstavlja Iztok iz CČN v opuščeni kanal potoka Gabrnice  ( AB fi 

1000 mm, kota izpusta ca 140,80 – ca 1,2 m pod terenom). Na tem delu se po 

projektu HE Mokrice predvideva ureditev struge reke Save , ureditev mokrišča 

MO3 in drenažnega kanala. Načrtovani posegi bodo vplivali na obst. Izpust, tako 

da ga bo potrebno na novo urediti (žabja zaklopka, kamnomet po brežini …ipd) za 

čas gradnje in kot končno rešitev – vzdolžni profil in detajl v fazi PZI. 

 Tangenca K7 predstavlja gravitacijski kanalizacijski vod (PEHD fi 400mm), ki 

poteka pravokotno pod Gabernico in se steka v črpališče na desnem bregu 

Gabernice. Gre za fekalno kanalizacijo iz naselja Dobova, ki se steka proti CČN 

Brežice pri Mostecu. Po projektu HE Mokrice je predvidena renaturacija Gabernice. 

Gabernica se bo urejala v odsekih dolžine ca 100m na vsak kilometer. Tako da se 

bodo ureditve na Gabernici prilagodile na način, da na lokaciji prečkanja 

kanalizacije ne bodo potekala nobena dela.  

 Tangenca K8 predstavlja tlačni kanalizacijski vod (PE fi 90mm), ki poteka pod 

obst. poljsko potjo. Poljska pot je predvidena za nadvišanje od 20-80 cm, zato bo 

obst. vod ostal vkopan globlje. 

 

Tangiranje obstoječega vodovoda: 

 

Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati navodila upravljavca vodovodnega omrežja in 

ustrezne predpise. Vsa zemeljska dela v zaščitnem pasu vodovoda je dovoljeno izvajati le 

ročno, pod stalnim nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljavca. Vse morebitne 

poškodbe na obstoječem vodovodnem omrežju pri izvedbi gradbenih in drugih del, med 

obratovanjem oz. pri vzdrževanju je potrebno odpraviti na stroške investitorja. 

 

V nadaljevanju obravnavamo tangence vodovodnega omrežja s predvidenimi ureditvami 

v sklopu HE Mokrice, kot so obravnavane v DGD: 

 TV1: Predstavlja vodovodno cev DL 250 obešeno na most čez reko Krko. Na tem 

mestu se bo struga Krke mestoma urejala (izravnava oz. poglobitev/poglabljanje 

dna in dela na jezu malo gorvodno od mostu), kar pa ne bo imelo vpliva na 

vodovod. 

 TV2: Predstavlja vodovodno cev JC 250, obešeno na most čez reko Krko. Na tem 

mestu se bo struga Krke mestoma urejala (izravnava oz. poglobitev/poglabljanje 

dna in dela na jezu malo gorvodno od mostu), kar pa ne bo imelo vpliva na 

vodovod. 

 TV3: Obstoječi vodovod NL300 prečka reko Savo, ki se bo protipoplavno uredila, 

in sicer se izvede poglobitev in ureditev brežine. Obstoječa vodovodna cev je v 

zaščitni cevi. 

 TV8: Predstavlja vodovodno cev NL200, ki poteka čez potok Gabernica, in sicer je 

obešena na mostno konstrukcijo regionalne ceste R2-420/1335 Mostec-Dobova. 

Gre za eno glavnih vodovodnih povezav med mestoma Brežice in Dobova, ki 

povezuje vodohran v Čatežu z naseljem Dobova.  
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 TV9: Predstavlja vodovodno cev NL200, ki poteka od Mosteca proti Dobovi. Gre za 

eno glavnih vodovodnih povezav med mestoma Brežice in Dobova, ki povezuje 

vodohran v Čatežu z naseljem Dobova. Na lokaciji se iz regionalne ceste odcepi 

obstoječa poljska pot, katero križa vodovod.  Po projektu HE Mokrice je 

predvidena ureditev te poljske ceste – razširitev in asfaltiranje, tako da bo cesta 

dobila funkcijo dostopne ceste do visokovodnega razbremenilnika. To območje 

obravnava tudi projekt »Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-

420/1335 Brežice-Dobov, projekt št. 18175-00, izdelal Savaprojekt d.d. Po tem 

projektu se ob cesti uredi nova kolesarska povezava (večnamenska pot), tako da 

bo odcep poljske poti iz ceste prečkal še kolesarsko povezavo, pod katero bo po 

novem potekal vodovod. Ker se ta lokacija konkretneje spreminja z dvema 

projektoma, so v grafikah prikazane rešitve iz obeh projektov. Odcep nove 

dostopne ceste je tako v celoti usklajen s projektom kolesarske povezave. 

 TV10: Predstavlja vodovodno cev PE40, ki poteka čez potok Gabernica, in sicer je 

obešena na mostno konstrukcijo lokalne ceste. Gre za lokalni vodovodni priključek 

dveh stanovanjskih hiš. Po projektu HE Mokrice je predvidena renaturacija 

Gabernice. Gabernica se bo urejala v odsekih dolžine cca 100 m na vsak 

kilometer, kar pomeni, da bodo določeni odseki Gabernice urejani (potekala bodo 

dela), vmes pa ne bo nobenih del. Tako da se bodo ureditve na Gabernici 

prilagodile na način, da na lokaciji prečkanja vodovoda ne bodo potekala nobena 

dela. 

 TV12: Predstavlja vodovodno cev AC100, ki poteka čez potok Gabernica, in sicer 

je obešena na mostno konstrukcijo regionalne ceste R1219/242 Brežice-Bizeljsko. 

Po projektu HE Mokrice je predvidena renaturacija Gabernice. Gabernica se bo 

urejala v odsekih dolžine cca 100 m na vsak kilometer, kar pomeni, da bodo 

določeni odseki Gabernice urejani (potekala bodo dela), vmes pa ne bo nobenih 

del. Tako da se bodo ureditve na Gabernici prilagodile na način, da na lokaciji 

prečkanja vodovoda ne bodo potekala nobena dela.  

 

Tangiranje obstoječega plinovoda: 

Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati navodila upravljavca plinovodnega omrežja in 

ustrezne predpise. Vsa zemeljska dela v zaščitnem pasu plinovoda je dovoljeno izvajati le 

ročno, pod stalnim nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljavca. Vse morebitne 

poškodbe na obstoječem plinovodnem omrežju pri izvedbi gradbenih in drugih del na 

objektu, med obratovanjem oz. pri vzdrževanju je potrebno odpraviti na stroške 

investitorja. 

 

V nadaljevanju obravnavamo tangence obstoječega plinovodnega omrežja s predvidenimi 

ureditvami v sklopu HE Mokrice, kot so obravnavane v DGD: 

 Obstoječi plinovodni odsek T14 PE d160 poteka vzdolž energetskega nasipa in 

drenažnega  kanala. Pri izvedbi plinovoda na tem delu je potrebno bilo upoštevati 

idejne rešitve ureditve iz IDP HE Mokrice. Na delu plinovoda, kjer le-ta prečka 

drenažni kanal, so že izvedene zaščite plinovoda (AB plošče in zaščitna cev). 

 Obstoječi plinovodni odsek T7 DN 150 prečka reko Savo, ki se protipoplavno 

uredi, in sicer se izvede poglobitev struge in ureditev brežin reke Pri gradbenih 

delih je potrebno upoštevati navodila upravljavca plinovodnega omrežja in 

ustrezne predpise. 
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Vpliv visokih voda na obstoječe objekte in infrastrukturo 

 

Pri primerjavi obsega poplavljenosti (poplavne nevarnosti) se ugotavlja, da se lokalno 

obseg poplavljenosti poveča, na nekaterih lokacijah pa zmanjša. Zaradi koncentriranosti 

pretoka na zgornjem delu leve inundacije, je na tem območju zaznati porast globin vode, 

kar pa je bilo upoštevano pri načrtovanju protipoplavnih ureditev. Območja, ki so tako 

poplavljena na račun koncetriranega toka na levo inundacijo, so kmetijska zemljišča, 

medtem ko nekoliko povečan obseg poplavljenosti ne ogroža nobenih objektov. Zaradi 

prečne izravnave znotraj akumulacije so se gladine pri visokih pretokih znižale za 

približno 1m. Tako imajo obstoječi visokovodni nasipi ob Termah Čatež, ki so bili v 

sedanjem stanju preliti že pri stoletnih vodah (Q100 + 5%), zaradi zmanjšanih gladin v 

strugi ponovno varnostno višino. Pri tem je treba omeniti, da so s prelitjem omenjenega 

nasipa v sedanjem stanju bili ogroženi tudi nekateri objekti. Prav tako je treba omeniti, 

da so se gladine na spodnjem delu leve inundacije ob železniški progi znižale, poplavna 

nevarnost na tem območju pa zmanjšala.  

 

V območju visokih voda sta evidentirana dva objekta v Mihalovcu (gospodarsko poslopje 

– nadstrešek in hlev), ki se nahajata v bodočem poplavnem območju stoletnih voda reke 

Save in se bosta ščitila pred poplavljanjem ali pa bo izveden odkup objekta.  

 

Poplavna ogroženost naselij: Mihalovec, Loče, Rigonce, Čatež in Brežice je rešena s 

predvidenimi protipoplavnimi nasipi, zato ugotavljamo, da objekti na tem območju ne 

bodo v neposredni nevarnosti zaradi visoke vode. Kompleks Term Čatež po izgradnji HE 

Mokrice ne bo več ogrožen zaradi poplavnih voda. 

 

 

Tabela 136: VPLIV VISOKIH VODA NA OBJEKTE IN INFRASTRUKTURO [5] 

Objekt Tangenca Lokacija Ukrepi 

Gospodarsko poslopje - 

nadstrešek 

Bodoče poplavno 

območje stoletnih voda 

Mihalovec Sanacijski ukrepi ali 

odkup objekta 

Gospodarsko poslopje - 

hlev  

Bodoče poplavno 

območje stoletnih voda 

Mihalovec Sanacijski ukrepi ali 

odkup objekta 

 

 

Vpliv visokih nivojev podtalnice na obstoječe objekte in infrastrukturo 

 

 

Osnovno izhodišče investitorja za določitev ogroženih območij je bilo, da je območje 

ogroženosti tam, kjer model bodočega stanja prikazuje višjo podtalnico kot model 

obstoječega stanja. S prekrivanjem teh nivojev je bilo določeno območje, kjer so lahko 

ogroženi objekti. Ogrožena območja so bila določena na osnovi sprememb nivojev 

podtalnice, kjer se kota podtalnice po izgradnji HE Mokrice približa koti terena na 3 m ali 

manj. 

 

Sledi pregled ogroženosti objektov po naseljih, glede na DGD: 
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 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Trnje, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 0,6 m 

nižji od sedanjega visokega nivoja podtalnice. Ugotovljeno je, da ogroženih 

objektov v naselju Trnje ne bo, razen objekta (Trnje 23), ki se prostorsko nahaja 

ob zahodnem robu naselja Mostec.  

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Mostec, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 0,4 

m višji od sedanjega visokega nivoja podtalnice. Ugotovljeno je, da je v naselju 

Mostec potencialno ogroženih objektov 10.  

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Loče, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 0,4 m 

višji od sedanjega visokega nivoja podtalnice, vendar pa bo podtalnica nižja kot 3 

m pod koto terena. Na podlagi tega je ugotovljeno, da ogroženih objektov v Ločah 

ne bo. 

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Rigonce, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 0,4 

m višji od sedanjega visokega nivoja podtalnice, vendar pa bo podtalnica nižja kot 

3 m pod koto terena. Na podlagi tega je ugotovljeno, da ogroženih objektov v 

Rigoncah ne bo. 

 Visoki nivo podtalnice v Termah Čatež bo po izgradnji HE Mokrice na nekaterih 

delih nižji od obstoječega, na nekaterih deli pa se bo le-ta zvišal. Razlika je ca 

±0,6 m. Glede na to, da se bo visoki nivo podtalnice zvišal na delih, kjer so 

počitniške hišice in le-te niso podkletene, v nadaljevanju ne bodo obravnavane. 

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Podgračeno, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 

0,8 m višji od sedanjega visokega nivoja podtalnice, vendar pa bo podtalnica nižja 

kot 3 m pod koto terena. Na podlagi tega je ugotovljeno, da ogroženih objektov v 

naselju Podgračeno ne bo. 

 Naselje Ribnica se nahaja izven modela obdelave. Na podlagi pregleda kot terena 

in kote zajezbe je bilo ugotovljeno, da je kota zajezbe več kot 3 m pod najnižjo 

koto terena, zato je ugotovitev, da težav s podtalnico na tem območju ne bo in 

posledično ne bo ogroženih objektov. 

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Prilipe, po izgradnji HE Mokrice različen, 

povprečno se bo zvišal za 0,2 – 0,4 m od sedanjega visokega nivoja podtalnice, 

vendar pa bo podtalnica nižja kot 3 m pod koto terena. Ker so kot potencialno 

ogroženi evidentirani objekti po namenski rabi čebelnjak, poslovni prostori in 

skladišča in so nepodkleteni, v nadaljevanju ne bodo obravnavani. 

 Visoki nivo podtalnice bo, v naselju Dvorce, po izgradnji HE Mokrice za 0,2 – 0,4 

m nižji od sedanjega visokega nivoja podtalnice. Ugotovljeno je, da je v naselju 

Dvorce, 6 potencialno ogroženih objektov. 

 

 

Opredelitev tipa sanacije: 

- SANACIJA A: stavbe, katerih podzemna voda vpliva na temelje stavbe 

(ščitenje z izolacijo temeljev in talne plošče) – podtalnica je do 0,5 m pod 

koto tlaka kleti 

- SANACIJA B: stavbe, katerim podzemna voda vpliva na stene vkopanega 

dela stavbe (sanacija temeljev, hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja ter 

hidroizolacija tlakov) – podtalnica je od 0,5 m do 0 m pod koto tlaka kleti 

- SANACIJA C: stavbe, katerim podzemna voda vpliva na stene vkopanega 

dela stavbe (sanacija temeljev, hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja ter 
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hidroizolacija tlakov ter v najskrajnejšem primeru zasutje kleti in nadomestna 

gradnja kleti) – podtalnica vira v objekt 

 

Naslednja faza izdelave dokumentacije je PZI (projekt za izvedbo), v kateri se seznam 

objektov podrobneje analizira s terenskim ogledom, anketiranjem lastnikov, na podlagi 

končno selekcioniranega seznama ogroženih objektov pa se za vsak objekt pripravijo 

rešitve na nivoju PZI. 

 KUMULATIVNI VPLIVI 

Posamezne hiše v zaselku Ribnica (5 stanovanjskih objektov, 17 prebivalcev), ki so ob 

izgradnji avtoceste Brežice – Zagreb ostale med Savo in avtocesto, bodo ob izgradnji HE 

Mokrice izgubile še določen del zemlje. Predvidoma za 10 - 20 m se bo Sava približala 

zaselku. Po drugi strani pa bo z izgradnjo mostu preko jezovne zgradbe omogočen 

prehod na drugo stran Save. Lahko ocenimo, da bo kumulativen vpliv na vrednost teh 

nepremičnin zanemarljivo majhen oz lahko celo pozitiven (zaradi dviga nivoja vode in 

povečanja vodne površine bo bolj izrazit motiv vodne površine ob naselju). 

 

Drugi posegi v okviru DPN HE Mokrice ter ostali plani na širšem območju ne bodo imeli 

pomembnejšega vpliva na človeško premoženje oz bodo vplivi pozitivni (npr. ŠRC Mostec 

in ŠRC Grič, ureditev evakuacijske poti Terme Čatež) zato bodo kumulativni vplivi 

nebistveni (B ali 4). 

 

Tabela 137: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV - PREMOŽENJE 

Ocena vpliva – HE Brežice 

kot celota 

(B ali 4) – vpliv je nebistven med gradnjo. 

(B+ ali 4+)  – vpliv je zanemarljiv med obratovanjem 

(zaradi delovanja daljnovoda, sicer imajo ostali posegi 

večinoma ugoden vpliv oz. vpliva ni). 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na premoženje bodo začasni (vpliv na ceste), 

neposredni (rušitve, križanja, premik in zaščita 

infrastrukture, vpliv na AC…), posredni in daljinski 

(izboljšana poplavna varnost) in trajni. 

Verjetnost vpliva in pojava 

njegovih posledic 
Verjetnost vpliva za neposredne posege (rušitve, križanja, 

premik in zaščita infrastrukture, vpliv na AC…) je velika.  

Trajanje ali pogostost vpliva 

in njegovih posledic ter 

njihovo reverzibilnost 

Vpliv bo trajen in ne-reverzibilen. 

Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost sprememb 

okolja ali njegovega dela, ki 

so lahko posledica vpliva 

Stopnja sprememb  na človekovo premoženje, glede na 

velikost območja ne bo velika. 

Obseg vpliva Vpliv bo obsegal območje DPN HE Mokrice ter nekoliko 

izven.   
Medsebojno učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Ni predvidenega medsebojnega učinkovanja. 
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1.9 VPLIV NA KULTURNO DEDIŠČINO 

1.9.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb izhajajo na podlagi opisa obstoječega stanja in 

predvidenega stanja po izgradnji pri čemer so se na podlagi popisa objektov kulturne 

dediščine poiskale predvidene tangence vplivov plana HE Mokrice v času gradnje in 

obratovanja. Vplivi so se vrednotili na podlagi spodnje tabele.  

 

 

Tabela 138: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA KULTURNO DEDIŠČINO MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 

5+ 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na izboljšanje stanja, varovanja, dojemanja 

in/ali prezentacije kulturne dediščine, njihova 

ogroženost se zmanjša; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na kulturno dediščino; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Zaradi načrtovanih posegov se stanje, varovanje, 

dojemanje in/ali prezentacije kulturne dediščine med 

gradnjo in/ali obratovanjem ne bodo bistveno poslabšali; 

njihova ogroženost se ne bo bistveno povečala; 

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Zaradi načrtovanih posegov med gradnjo in/ali 

obratovanjem se lahko poslabša stanje, varovanje, 

dojemanje in/ali prezentacije kulturne dediščine; poveča 

se stopnja njihove ogroženosti, vendar uničenje enot 

kulturne dediščine zaradi tega ni verjetno; z določenimi 

ukrepi se lahko vplive omili ali odpravi; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3  Vpliv načrtovanih posegov na kulturno dediščino med 

gradnjo in/ali obratovanjem je velik, zaradi načrtovanih 

posegov se bo lahko močno poslabšalo stanje, 

varovanje, dojemanje in/ali prezentacije kulturne 

dediščine; stopnja ogroženosti se poveča do te mere, da 

je možno njihovo uničenje; z določenimi ukrepi se vplive 

lahko zmanjša; 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv načrtovanih posegov na kulturno dediščino med 

gradnjo in/ali obratovanjem je zelo velik in vodi do 

razvrednotenja enot kulturne dediščine; z ustreznimi 

ukrepi vpliva ni možno omiliti.  

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na kulturno dediščino med 

gradnjo in/ali obratovanjem je uničujoč in vodi do 

uničenja več enot kulturne dediščine; z ustreznimi 

ukrepi vpliva ni možno omiliti 

* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 
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V nadaljevanju prikazujemo tabelo v kateri je pregled vplivov posameznih posegov na 

enote kulturne dediščine. Posamezne posege z večjim vplivom v nadaljevanju 

obravnavamo v besedilu. 

 

 

Tabela 139: PREGLED VPLIVOV NA ENOTE KULTURNE DEDIŠČINE PO POSAMEZNIH POSEGIH 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Na območju posegov ni registriranih enot KD. Najbližja 

enota (arheološko najdišče – ESD 9335) se nahaja na 

oddaljenosti 60 m. 

 

Med gradnjo in med obratovanjem:  

Vpliva na kulturno dediščino ne bo (A ali 5). 

A.1. Prehod za vodne 

organizme 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Poseg bo segal na 4 enote kulturne dediščine in 1 vojno 

grobišče: 

− Grad, Brežice, tip = profana stavbna dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 49, v 

velikosti 4,42 ha. Zaradi prisotnosti gradbišča 

(vizualen vpliv), ki bo na tem območju kratkotrajna 

(izvajala se bo lokalna ureditev brežin in 

poglabljanje Save) bo vpliv med gradnjo zanemarljiv 

(B+ ali 4+), Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 

5). 

− Ribnica pri Brežicah, tip = arheološka dediščina, 

režim = arheološko najdišče, EŠD = 9335, v 

velikosti 0,52. Med gradnjo (drenažni cevovod, 

ureditev brežin) bo zaradi izkopov potreben nadzor 

arheologa in po potrebi izvajanje arheoloških 

izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (24 ha) ocenjujemo da vpliv 

na arheološko najdišče (B+ ali 4+). Med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

− Mostec – Brod, tip = ostalo, vplivno območje ter 

dediščina priporočilno, EŠD = 29262, v velikosti 

19,17 ha. Med gradnjo Brod ne bo mogel obratovati. 

Posegalo se bo tudi v brežine. Vpliv bo nebistven (B 

ali 4). Med obratovanjem bo potrebno ob nižjih 

pretokih zaradi upočasnjenega vodnega toka 

poganjati Brod z električnim motorjem. Vodno telo 

Save bo na tem delno razširjeno ter dvignjeno. 

Ostale prvine dediščine se ohranjajo oz. se 

obnavljajo. Vpliv bo (B+ ali 4+); 

− Brežice – Mestno jedro, tip = naselbinska dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 7132, v 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 
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velikosti 4,63 ha. Zaradi prisotnosti gradbišča 

(vizualen vpliv), ki bo na tem območju kratkotrajna 

(izvajala se bo lokalna ureditev brežin in 

poglabljanje Save) bo vpliv med gradnjo (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

Skrajni južni rob grobišča (Mostec – Grobišče v 

protitankovskem jarku, oznaka 53, ). Na območju 

grobišča je v obstoječem stanju že izveden nasip in 

drenažni kanal. Kar pomeni da so se zemeljska dela 

na tem območju v preteklosti že izvajala. Z 

ureditvijo akumulacijskega bazena se ne bo 

posegalo na nova območja grobišč. Ne glede na to, 

pa se lahko med gradnjo (poglabljanje obstoječega 

drenažnega kanala) naleti na ostanke grobišča. V 

tem primeru je potrebno gradnjo na tem mestu 

ustaviti ter popisati ostanke skladno z Zakon o 

vojnih grobiščih [119].   Grobišče je sicer že 

zavedeno v IDP. Glede na napisano ocenjujemo da 

bo vpliv zanemarljiv (B+ ali 4+), med gradnjo, med 

obratovanjem pa ga ne bo (A ali 5). 

B.3. Prelivni objekt Na širšem območju posegov ni registriranih enot KD 

(najbližja enota KD je oddaljena 490 m na drugem bregu 

Save).  Vpliva na kulturno dediščino ne bo tako med 

gradnjo in obratovanjem (A ali 5). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Na širšem območju posegov ni registriranih enot KD 

(najbližja enota KD je oddaljena 170 m).  Vpliva na 

kulturno dediščino ne bo tako med gradnjo kot v med 

obratovanjem (A ali 5). 

 

 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

   

C.1. 110 kV daljnovod Poseg bo segal na 2 enoti kulturne dediščine: 

− Dobova - Arheološko območje, tip = arheološka 

dediščina, režim = arheološko najdišče, EŠD = 

9804, v velikosti 3,61 ha (vključuje varstveni pas 

daljnovoda), dejansko se bo posegalo v tla zaradi 5 

stebrov (skupaj cca 200 m2)  . Med gradnjo (temelji 

za stebre) bo zaradi izkopov potreben nadzor 

arheologa in po potrebi izvajanje arheoloških 

izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (404 ha) ocenjujemo da vpliv 

na arheološko najdišče zanemarljiv (B+ ali 4+) Med 

obratovanjem vpliva na dediščino ne bo (A ali 5); 

− Jovsi – Poplavna ravnica ob Sotli, tip = kulturna 

krajina, režim = dediščina, EŠD = 9753, v velikosti 

4,16 ha (vključuje varstveni pas daljnovoda) oz. v 
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dolžini cca. 1300 m. Med gradnjo bo vpliv na podobo 

krajine (B+ ali 4+). Po končani gradnji bo vpliv na 

zaščiteno kulturno krajino nebistven  (B ali 4). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Drnovo - Rimska cesta Neviodunum-Siscia, tip = 

arheološka dediščina, EŠD = 11069, v velikosti 0,03 

ha. Med gradnjo (vkop kablovoda) bo zaradi izkopov 

potreben nadzor arheologa in v primeru najdb 

izvajanje arheoloških izkopavanj. Glede na velikost 

celotnega arheološkega najdišča (203 ha) 

ocenjujemo da bo vpliv na arheološko najdišče 

zanemarljiv (B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva 

na dediščino ne bo (A ali 5). 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Drnovo - Rimska cesta Neviodunum-Siscia, tip = 

arheološka dediščina, EŠD = 11069, v velikosti 0,04 

ha. Med gradnjo (morebitna preplastitev ceste) ne 

bo vpliva (A ali 5). Med obratovanjem vpliva na 

dediščino ne bo (A ali 5). 

   

D.1. Visokovodni nasipi za zaščito naselij 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Dobova – Arheološko območje, tip = arheološka 

dediščina, EŠD = 9804, v velikosti 2,90 ha. Med 

gradnjo nasipov bo zaradi izkopov potreben nadzor 

arheologa in v primeru najdb izvajanje arheoloških 

izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (404 ha) ocenjujemo, da bo 

vpliv na arheološko najdišče zanemarljiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva na dediščino ne bo (A 

ali 5). 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Dobova – Arheološko območje, tip = arheološka 

dediščina, EŠD = 9804, v velikosti 0,60 ha. Med 

gradnjo nasipov bo zaradi izkopov potreben nadzor 

arheologa in v primeru najdb izvajanje arheoloških 

izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (404 ha) ocenjujemo, da bo 

vpliv na arheološko najdišče zanemarljiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva na dediščino ne bo (A 

ali 5). 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

Poseg bo segal na 2 enoti kulturne dediščine: 

− Dobova – Arheološko območje, tip = arheološka 

dediščina, EŠD = 9804, v velikosti 0,30 ha. Med 

gradnjo nasipov bo zaradi izkopov potreben nadzor 
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arheologa in v primeru najdb izvajanje arheoloških 

izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (404 ha) ocenjujemo, da bo 

vpliv na arheološko najdišče zanemarljiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva na dediščino ne bo (A 

ali 5)  

− Rigonce – Arheološko območje Gradnišnica, tip = 

arheološka dediščina, EŠD = 1078, v velikosti 30 

m2. Med gradnjo nasipov bo zaradi izkopov potreben 

nadzor arheologa in v primeru najdb izvajanje 

arheoloških izkopavanj. Glede na majhno velikost 

posega ocenjujemo, da bo vpliv na arheološko 

najdišče zanemarljiv (B+ ali 4+). Med obratovanjem 

vpliva ne bo, osnovne prostorske značilnosti se ne 

spreminjajo (A ali 5). 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Poseg bo segal na 4 enote kulturne dediščine: 

− Grad, Brežice, tip = profana stavbna dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 49, v 

velikosti 13,47 ha. Zaradi prisotnosti gradbišča 

(vizualen vpliv), bo vpliv med gradnjo zanemarljiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 

5). 

− Brežice – Mestno jedro, tip = naselbinska dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 7132, v 

velikosti 13,39 ha. Zaradi prisotnosti gradbišča 

(vizualen vpliv) bo vpliv med gradnjo zanemarljiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva ne bo, 

osnovne prostorske značilnosti se ne spreminjajo (A 

ali 5). 

− Brežice – Železna mostova preko Krke, tip = profana 

stavbna dediščina, režim = spomenik, EŠD = 7151, 

v velikosti 0,2 ha. Med gradnjo bo potrebno izvajati 

ukrepe, da ne bo prišlo do vpliva na mostno 

konstrukcijo. Vpliv bo nebistven (B ali 4). V času 

obratovanja bodo delno spremenjena prostorska 

razmerja na Krki. Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+); 

− Velike Malence – Arheološko najdišče Šentvid – 

Malence, tip = arheološka dediščina, režim = 

spomenik, EŠD = 9325, v velikosti 0,89 ha. Med 

posegi v strugi reke Krke na tem območju bo zaradi 

izkopov potreben nadzor arheologa in v primeru 

najdb izvajanje arheoloških izkopavanj. Glede na 

velikost celotnega arheološkega najdišča (164 ha) 

ocenjujemo vpliv med gradnjo  zanemarljiv (B+ ali 

4+) med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

− Krška vas – prehod čez Krko (ostanki mostu),  tip = 

arheološka dediščina, EŠD =  10598, v velikosti 0,61 
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ha. Med posegi v strugi reke Krke na tem območju 

bo zaradi izkopov potreben nadzor arheologa in v 

primeru najdb izvajanje arheoloških izkopavanj. 

Glede na to, da se bo posegalo skoraj na celotnem 

območju arheološkega najdišča (0,66 ha) 

ocenjujemo vpliv med gradnjo  nebistven (B ali 4) 

Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

− Drnovo - Rimska cesta Neviodunum-Siscia, tip = 

arheološka dediščina, režim = arheološko najdišče, 

EŠD = 11069, v velikosti 0,08 ha. Med posegi v 

strugi na tem območju bo zaradi izkopov potreben 

nadzor arheologa in v primeru najdb izvajanje 

arheoloških izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (203 ha) ocenjujemo vpliv 

med gradnjo  zanemarljiv (B+ ali 4+). Med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Na območju posegov ni registriranih enot KD (najbližja 

enota KD je arheološko najdišče Dobova).  Vpliva na 

kulturno dediščino ne bo tako med gradnjo kot v med 

obratovanjem (A ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Poseg bo segal na 2 enoti kulturne dediščine: 

− Grad, Brežice, tip = profana stavbna dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 49, v 

velikosti 0,81 ha. Zaradi prisotnosti gradbišča 

(vizualen vpliv), bo vpliv med gradnjo zanemarljiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva ne bo, 

osnovne prostorske značilnosti se ne spreminjajo (A 

ali 5). Brežice – Mestno jedro, tip = naselbinska 

dediščina, režim = vplivno območje spomenika, EŠD 

= 7132, v velikosti 0,82 ha. Zaradi prisotnosti 

gradbišča (vizualen vpliv) bo vpliv med gradnjo 

zanemarljiv (B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva 

ne bo, osnovne prostorske značilnosti se ne 

spreminjajo (A ali 5). 

D.5. Ureditev mirnih območij 

D.5.1. Ureditev mirnega 

območja MO1 

Poseg bo segal na 3 enote kulturne dediščine: 

− Grad, Brežice, tip = profana stavbna dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 49, v 

velikosti 11,96 ha. Gradnja se bo izvajala v okviru 

posega D.2. Zaradi prisotnosti gradbišča (vizualen 

vpliv), bo vpliv med gradnjo zanemarljiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

− Brežice – Mestno jedro, tip = naselbinska dediščina, 

režim = vplivno območje spomenika, EŠD = 7132, v 

velikosti 12,20 ha. Gradnja se bo izvajala v okviru 

posega D.2. Zaradi prisotnosti gradbišča (vizualen 
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vpliv) bo vpliv med gradnjo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Med obratovanjem vpliva ne bo, osnovne prostorske 

značilnosti se ne spreminjajo (A ali 5). Brežice – 

Železna mostova preko Krke, tip = profana stavbna 

dediščina, režim = spomenik, EŠD = 7151, v 

velikosti 0,18 ha. Gradnja se bo izvajala v okviru 

posega D.2. Vpliv bo nebistven (B ali 4). V času 

obratovanja bodo delno spremenjena prostorska 

razmerja na Krki. Vpliv bo zanemarljiv (B+ ali 4+). 

D.5.2. Ureditev mirnega 

območja MO2 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Mostec – Brod, tip = ostalo, vplivno območje ter 

dediščina priporočilno, EŠD = 29262, v velikosti 

11,77 ha. Se ureja v sklopu posega B. Med gradnjo 

je vpliv kot pri posegu B. Med obratovanjem vpliva 

ne bo (A ali 5). 

D.5.3. Ureditev mirnega 

območja MO3 

Na območju posegov ni registriranih enot KD. Vpliva na 

kulturno dediščino ne bo tako med gradnjo kot v med 

obratovanjem (A ali 5). D.5.4. Ureditev mirnega 

območja MO4 

D.5.5. Ureditev mirnega 

območja MO5 

D.5.6. Ureditev mirnega 

območja MO6 

Poseg bo segal na 2 enoti kulturne dediščine: 

− Drnovo - Rimska cesta Neviodunum-Siscia, tip = 

arheološka dediščina, režim = arheološko najdišče, 

EŠD = 11069, v velikosti 0,21 ha. Med morebitnimi 

posegi na tem območju bo zaradi izkopov potreben 

nadzor arheologa in v primeru najdb izvajanje 

arheoloških izkopavanj. Glede na velikost celotnega 

arheološkega najdišča (203 ha) ocenjujemo vpliv 

med gradnjo zanemarljjiv (B+ ali 4+). Med 

obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). Podgračeno - 

Naselbina Col, tip = arheološka dediščina, režim = 

arheološko najdišče, EŠD = 10599, v velikosti 1,55 

ha. Med morebitnimi posegi na tem območju bo 

zaradi izkopov potreben nadzor arheologa in v 

primeru najdb izvajanje arheoloških izkopavanj. 

Glede na velikost celotnega arheološkega najdišča 

(203 ha) ocenjujemo vpliv med gradnjo zanemarljjiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 

5). 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

Posegi bodo segali na 3 enote kulturne dediščine: 

− Drnovo - Rimska cesta Neviodunum-Siscia, tip = 

arheološka dediščina, režim = arheološko najdišče, 

EŠD = 11069, v velikosti 0,07 ha. Med zemeljskimi 

deli bo potreben nadzor arheologa in v primeru 

najdb izvajanje arheoloških izkopavanj. Glede na 
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velikost celotnega arheološkega najdišča (203 ha) 

ocenjujemo vpliv med gradnjo zanemarljjiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva ne (A ali 5). 

− Podgračeno - Naselbina Col, tip = arheološka 

dediščina, režim = arheološko najdišče, EŠD = 

10599, v velikosti 0,01 ha. Med zemeljskimi deli na 

območju KD bo potreben nadzor arheologa in v 

primeru najdb izvajanje arheoloških izkopavanj. 

Glede na velikost celotnega arheološkega najdišča 

(203 ha) ocenjujemo vpliv med gradnjo zanemarljjiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 

5). 

− Ribnica pri Brežicah, tip = arheološka dediščina, 

režim = arheološko najdišče, EŠD = 9335, v 

velikosti 0,13. Med ureditvami vodotokov v času 

izkopov potreben nadzor arheologa in po potrebi 

izvajanje arheoloških izkopavanj. Glede na velikost 

celotnega arheološkega najdišča (24 ha) ocenjujemo 

da vpliv na arheološko najdišče zanemarljjiv (B+ ali 

4+). Med obratovanjem vpliva ne bo (A ali 5). 

D.7 Renaturacija 

Gabernice 

Poseg bo segal na 1 enoto kulturne dediščine: 

− Dobova - Arheološko območje, tip = arheološka 

dediščina, režim = arheološko najdišče, EŠD = 9804. 

Območje arheološke dediščine je označeno do meje potoka 

Gabernice, kjer se bo izvajal poseg. Polegalo se bo torej na 

skrajni zunanji meji arheološkega območja. Poseg na enoti 

KD se bo izvajal na odseku v dolžini 3,1 km. Med gradnjo 

(manjša zemeljska dela) bo zaradi izkopov potreben nadzor 

arheologa in po potrebi izvajanje arheoloških izkopavanj. 

Glede na velikost celotnega arheološkega najdišča (404 ha) 

ocenjujemo da vpliv na arheološko najdišče zanemarljjiv 

(B+ ali 4+). Med obratovanjem vpliva na dediščino ne bo 

(A ali 5). 

 VPLIV NA KULTURNO KRAJINO JOVSI 

Celotno območje KD Jovsi – Poplavna ravnica ob Sotli (kulturna krajina, njive in travniki, 

EŠD = 9753) je veliko cca 524 ha. Skozi to območje je predviden potek trase in 

postavitev 4 stebrov za 2 x 110 kV daljnovod. Skupna dolžina trase, ki poteka skozi 

območje kulturne krajine je 1,3 km. Območje je gosto posejano z obmejki, grmičevjem 

in drevesno zarastjo, ki zastira poglede, zaradi česa bo vizualni vpliv daljnovoda na 

kulturno krajino prostorsko omejen. Ocenjujemo, da bi lahko postavitev 2 x 110 kV 

daljnovoda vplivala na slabše dojemanje kulturne dediščine na cca 50 ha površine 

(okvirno 10 % celotnega območja kulturne krajine Jovsi). To je robni južni del območja 

KD ob naseljih Veliki in Mali Obrež. Vpliv bo največji neposredno na trasi daljnovoda (cca 

1 % celotnega območja kulturne krajine Jovsi). Z oddaljenostjo od trase pa se bo ta vpliv 

manjšal. Pri tem ne bo šlo za bistveno poslabšanje dojemanja kulturne dediščine v 
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primerjavi z obstoječim stanjem, ker bo nov 2 x 110 kV daljnovod potekal vzporedno z 

obstoječo traso daljnovoda 2 x 400 kV. Zato ocenjujemo, da bo vpliv v času obratovanja 

nebistven (B ali 4). 

 

 

Slika 59: POGLED NA OBSTOJEČI 2 X 400 KV DALJNOVOD NA OBMOČJU JOVSI [12] 

 

 

 

 VPLIV NA ŽELEZNI MOST PREKO KRKE 

Na območju enote Brežice – Železna mostova preko Krke, (tip = profana stavbna 

dediščina, režim = spomenik, EŠD = 7151) je na levem bregu Krke predvidena razširitev 

struge ter izgradnja visokovodnih nasipov. Dno Krke se bo na tem delu dvignilo ter 

uredila se bodo drstišča (prodišča), ki so že danes prisotna na tem odseku Krke. Most je 

izveden brez stebrov v Krki, v celoti je vpet v kamnito peto na brežini. V obstoječem 

stanju je kamnita peta mostu zasuta z brežinami. Po razširitvi Krke pa bo kamniti del 

pete lahko izpostavljen. Pred pričetkom gradnje in v fazi priprave DGD dokumentacije je 

potrebno ugotoviti obstoječo globino in stanje temeljenja mostne konstrukcije. Ob 

pripravi DGD dokumentacije je potrebno proučiti morebitne vplive na konstrukcijo mostu 

(kamnito peto na levem bregu) in zagotoviti ukrepe, ki bodo zagotavljali celovitost 

objekta. Objekt kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem 

tudi med gradnjo. Med gradnjo je potrebno preprečiti poškodbe konstrukcije s strojno 

mehanizacijo. Če se v nadaljnji fazi ugotovijo vplivi je potrebno predvideti protierozijsko 

zaščito pete mostu v času obratovanja. Zaščita naj se izvaja v kamniti obliki oz. v slogu 

kot je izvedena obstoječa kamnita peta. Po končani gradnji je potrebno nasipe ozeleniti, 

da se zakrije pogled na visokovodne nasipe. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov bodo  

vplivi nebistveni (B ali 4) v času gradnje, ter zanemarljivi času obratovanja (B+ ali 4+). 
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Slika 60: POGLED NA ŽELEZNI MOST PREKO KRKE [12] 

 

 

 KUMULATIVEN VPLIV 

Ugotavljamo naslednje kumulativne vplive na kulturno dediščino v povezavi z 

načrtovanimi plani na širšem območju HE Mokrice: 

- Ureditev ŠRC Grič (posega na Velike Malence – Arheološko najdišče Šentvid – 

Malence, EŠD = 9325); 

- Ureditev ŠRC Mostec (posega na Mostec – Brod, EŠD = 29262); 

- HE Brežice (posega na vplivno območje Gradu Brežice, EŠD = 49 ter vplivno 

območje Brežice – Mestno jedro). 

 

Kumulativen vpliv izvedbe drugih planov v kombinaciji z izvedbo HE Mokrice na kulturno 

dediščino je zanemarljiv (B+ ali 4+) saj drugi plani posegajo na registrirane enote 

kulturne dediščine le v manjši meri. Oz. primeru kumulativnega vpliva HE Brežice bo 

(vizualen) vpliv ureditev HE Mokrice na Savo in Krko tako majhen, da ne bo vplival na 

celotno podobo vplivnega območja gradu Brežice in starega mestnega jedra.  

 

Tabela 140: OCENA VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO ZA VSE POSEGE HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – kulturna dediščina 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (B ali 4)  – vpliv je nebistven. 

 

Med obratovanjem: (B ali 4)– vpliv je nebistven. 

Značaj in vrsta vpliva Vplivi na enote kulturne dediščine na območju posega in v 

okolici bodo neposredni, posredni, daljinski, kumulativni, 

začasni ter trajni. 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih 

posledic 

Verjetnost vpliva je velika. 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

V času gradnje bo vpliv prisoten 24 mesecev (ostali čas je 

predviden za montažna dela v strojnici). Najdaljše obdobje 

vpliva na kulturno dediščino bo na območju gradbišča jezovne 

zgradbe.  

 

V času obratovanja bo vpliv na kulturno dediščino trajen 
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(spremenjena razmerja v krajini ipd.) in nereverzibilen. 

Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE Mokrice 

bo prenehal tudi vpliv na kulturno dediščino. Vpliv je 

reverzibilen. 
Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost 

sprememb okolja ali 

njegovega dela, ki so 

lahko posledica vpliva 

Stopnja intenzivnosti spremembe kulturne dediščino bo ob 

ustreznih ukrepih zmerna. 

 

 

Obseg vpliva Vpliv bo obsegal enote kulturne dediščine, ki so zabeležene v 

gornjem poglavju. 
Medsebojno 

učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Med medsebojno učinkovanje lahko štejemo vpliv na kulturno 

dediščino in vpliv na krajino. Zlasti glede na vlogo, ki jo ima 

kulturna dediščina v prostoru oz. sooblikovanju krajinske slike 

nekega območja.   
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1.10 VPLIV NA KRAJINO TER NJEN ZNAČAJ 

1.10.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb izhajajo na podlagi opisa obstoječega stanja in 

predvidenega stanja po izgradnji HE Mokrice. Vplivi so se vrednotili na podlagi spodnje 

tabele.  

 

 

Tabela 141: IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV POSEGA, NJIHOVIH UČINKOV IN 

PRIČAKOVANIH SPREMEMB NA KRAJINO MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

Razred vpliva Opis merila 

Vpliv je pozitiven * A+ ali 5+ Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na izboljšanje stanja krajine oz. njenega 

dojemanja; 

Ni vpliva  A ali 5  Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

nimajo vpliva na krajino; 

Vpliv je 

zanemarljiv* 

B+ ali 

4+ 

Vpliv načrtovanih posegov na krajino med gradnjo in/ali 

obratovanjem je majhen; krajinske značilnosti in 

splošna prostorska razmerja se sicer nekoliko 

spremenijo, vendar so pretežno lokalne narave in ne 

vodijo do znatnega poslabšanja kakovosti krajine oz. 

njenega dojemanja;  

Vpliv je nebistven  B ali 4  

 

Načrtovani posegi med gradnjo in/ali obratovanjem 

vplivajo na zmerne spremembe krajinskih značilnosti, 

splošna prostorska razmerja in/ali krajinske posebnosti; 

spremembe predstavljajo začasno ali trajno vizualno 

motnjo v krajini in poslabšanje njenega dojemanja; 

vplive se z določenimi ukrepi lahko zmanjša; 

Vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov  

C ali 3  Vpliv načrtovanih posegov na krajino med gradnjo in/ali 

obratovanjem je tolikšen, da se bistveno poslabša 

kakovost krajine - splošna prostorska razmerja se 

močno spremenijo, kar zmanjša splošno krajinsko 

vrednost in/ali krajinske posebnosti nekega območja; z 

izvedbo omilitvenih ukrepov se da vplive omiliti. 

Vpliv je bistven 

 

D ali 2 

 

Vpliv načrtovanih posegov na krajino med gradnjo in/ali 

obratovanjem je tolikšen, da se bistveno poslabša 

kakovost krajine - splošna prostorska razmerja se 

bistveno spremenijo, kar močno zmanjša splošno 

krajinsko vrednost in/ali krajinske posebnosti nekega 

območja; kljub izvedbi določenih ukrepov se vplivov ne 

da bistveno zmanjšati; 

Vpliv je uničujoč E ali 1 Vpliv načrtovanih posegov na krajino med gradnjo in/ali 

obratovanjem je tolikšen, da vodi do uničenja 

obstoječih kvalitet krajine oz. do njene degradacije; 

vplivov se z določenimi ukrepi ne da zmanjšati. 
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* Skladno s 4 alinejo 2. člena Uredbe vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave uvajamo dva podrazreda 

 

V nadaljevanju prikazujemo tabelo v kateri je kratek pregled vplivov posameznih 

posegov na krajino. Posamezne posege z večjim vplivom v nadaljevanju obravnavamo v 

besedilu. 

 

Tabela 142: PREGLED VPLIVOV NA KRAJINO PO POSAMEZNIH POSEGIH 

Šifra 

posega 

Opis posega Opis vpliva 

A. Jezovna zgradba  

 

Med gradnjo: 

Vpliv na krajino bo prisoten med gradnjo (B ali 4) zaradi 

obsežnih zemeljskih del, dovoznih poti in prisotnosti 

gradbišča, ki predstavljajo vizualno motnjo v prostoru. 

Predvsem bodo moteče večje gole površine brez 

vegetacijskega pokrova.  

 

Med obratovanjem:  

Vpliv na krajino bo prisoten tudi med obratovanjem (B ali 

4) in je trajne narave. V krajno bodo vneseni novi elementi 

jezovne zgradbe, ki pa ne bo vizualno izpostavljena v 

prostoru. 

A.1. Prehod za vodne 

organizme 

   

B. Akumulacijski 

bazen 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem:  

Vpliv na krajino bo prisoten tudi med obratovanjem (C ali 

3) in je trajne narave. V krajno bo vnesen novi elementi 

akumulacijskega bazena z nasipi. Razširjena vodna 

površina bo vidna predvsem iz avtoceste. 

B.1.  Visokovodni 

energetski nasipi 

B.2. Drenažni kanali 

B.3. Prelivni objekt Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem:  

Prelivni objekt bo umeščen med konturo obstoječih nasipov 

ter predvidenih visokovodnih nasipov. Vpliv na krajino in 

njen značaj bo nebistven (B ali 4). 

B.4. Rezerviran 

prostor za 

sedimente 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem:  

Rezervirani prostori za sedimente, poglobitve in ravnanje z 

rodovitnim delom tal so posegi, ki so locirani znotraj 

območja visokovodnih nasipov in bodo imeli zanemarljiv 

vpliv na krajino (B+ ali 4+). 

B.4.1. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.1. 

B.4.2. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.2. 
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B.4.3. Rezerviran 

prostor za 

sedimente D.3. 

B.5. Izvedba 

poglobitev 

B.6. Ravnanje z 

rodovitnim delom 

tal 

   

C.1. 110 kV daljnovod Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem: 

Daljnovod bo imel nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov na krajino (C ali 3). 

C.2. 20 kV priključek 

za JZ 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem: 

Priključek bo izveden kot podzemni kablovod in ne bo imel 

vpliva na podobo krajine (A ali 5). 

C.3. Dovozna cesta za 

JZ 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem:  

Dovozna cesta bo deloma potekala po obstoječi cesti 

deloma pa bo zgrajena na novo brez izstopajočih vizualnih 

elementov (kot so viadukti, nasipi ipd). Vpliv na krajino bo 

zanemarljiv (B+ ali 4+). 

   

D.1. Visokovodni 

nasipi za zaščito 

naselij 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

 

Med obratovanjem: 

Visokovodni nasipi bodo imeli nebistven (B ali 4)vpliv na 

podobo naselij in podobo krajine. 

D.1.1. Visokovodni 

nasip Mihalovec 

D.1.2. Visokovodni 

nasip Loče 

D.1.3. Visokovodni 

nasip Rigonce 

D.2. Ureditev 

izlivnega dela 

Krke 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem: 

Na območju Krške vasi in Velikih Malenc vpliva na krajino 

ne bo saj ne bo prišlo do sprememb v krajinski sliki. Na 

območju dolvodno od AC mostu pa bo spremenjena 
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krajinska slika in sicer bo razširjen izlivni del Krke ter 

izgrajeni bodo visokovodni nasipi na levem bregu Krke do 

sotočja s Savo. Po vzpostavitvi vegetacijskega pokrova bo 

vpliv zanemarljiv (B+ ali 4+). 

 

D.3. Rušitve in 

sanacije objektov 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (A ali 5). 

D.4. Vzpostavitev 

nadomestnih 

habitatov 

Med gradnjo: 

Kot pri posegu A. 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva bo pozitiven (A+ ali 5+) v primeru oživitve mrtvic in 

starega rokava Gabernice MO4 in MO5. 

 

D.5. Ureditev mirnih 

območij 

D.6. Ureditev izlivnih 

delov pritokov 

D.7. Renaturacija 

Gabernice 

Med gradnjo: 

 

Vpliv načrtovanih posegov na krajino med gradnjo je 

zanemarljiv (B+ ali 4) krajinske značilnosti in splošna 

prostorska razmerja se ne spremenijo, vendar so pretežno 

lokalne narave in ne vodijo do znatnega poslabšanja 

kakovosti krajine oz. njenega dojemanja 

 

Med obratovanjem: 

Vpliva ne bo (A ali 5) . 

 

 AKUMULACIJSKI BAZEN IN JEZOVNA ZGRADBA 

Ob izvedbi plana bo prišlo do vpliva na krajino. V krajno bodo vneseni novi elementi 

(akumulacijski bazen, jezovna zgradba, nasipi, ureditve brežin itd.). Načrtovan poseg bo 

trajno zasedel okoli 300 ha veliko površino. Ne glede na to pa ne bo prišlo do bistvenih 

sprememb krajinskih razmerij. Zaradi topografije terena (raven teren) vodno telo iz 

ravnice ne bo zlahka opazno. Vidni bodo nasipi, ki pa bodo ozelenjeni. Pri čemer je večji 

del nasipov izveden že danes (ob Termah Čatež, naselje Mostec).  Izjemoma bo vodno 

telo akumulacije vidno iz višje ležečih okoliških gričev, mostu na reki Savi ter iz samih 

brežin bazena. Pogled na vodno površino in jezovno zgradbo bo delno viden tudi iz 

avtoceste Brežice – Obrežje (spodnja slika).  
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Slika 61: POGLED NA JEZOVNO ZGRADBO IN AKUMULACIJO HE MOKRICE IZ AVTOCESTE 

 

 

 

 

Slika 62: POGLED NA JEZOVNO ZGRADBO IN AKUMULACIJO HE MOKRICE IZ ZRAKA 
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Glede na to, da iz Dobovskega in Čateškega polja vodno telo ne bo vidno so pomembne 

razgledne točke v okolici. Višinske razgledne točke iz katerih bo vidna krajinska slika HE 

Mokrice: 

 Šentvid:  hrib s cerkvijo, izletniška točka nad Brežicami;  

 Veniše: hrib nad Leskovcem; 

 Deloma pogled iz avtoceste; 

 Dvignjeni deli naselij na desnem bregu Save (Podgračeno, Prilipe in Dvorce); 

 Pogled iz visokovodnih nasipov in naselja Ribnica. 

 

Za omenjena območja lahko govorimo o spremembi krajinske podobe zaradi HE Mokrice. 

Medtem ko se za ostala območja, ki ležijo na ravnini krajinska podoba zaradi 

akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe HE Mokrice ne bo spremenila. 

 

Jezovna zgradba s prelivnimi polji in mostno konstrukcijo, ni nujno moteča krajinska 

prvina, ampak lahko postane zanimiv vidni poudarek v prostoru. Moteče lahko učinkuje 

varovanje brežin s kamnito oblogo. Predvideno je dnevno nihanje vodne gladine zaradi 

obratovanja v višini do 1,3 m, obvodni pas bo imel gole površine. Iz vidika krajine 

predlagamo sonaravne ukrepe varovanja brežin in takojšnjo zasaditev vegetacije ob 

brežini, kar je že del projekta IDP in se z usmeritvami nadaljuje v DGD dokumentaciji.  

Reka Sava je sicer na območju, kjer bo zajezena praktično kanalizirana in ne predstavlja 

več pristnega naravnega rečnega krajinskega vzorca.   

 

Poseg bo vplival tudi na spremembo krajinskega vzorca mokrotna krajina ob vodotokih z 

obrežno vegetacijo, mokrotnimi travniki s posameznimi drevesi, skupinami dreves ali 

grmovjem. Posegi sicer deloma ohranjajo ključne prepoznavne krajinske značilnosti, kot 

so ostanki rečnih mrtvic in nižinski gozd. Bistveno pa posežejo v mokrotne ekstenzivne 

travnike s posameznimi drevesi ter v obrežni gozd. Največji vpliv na podobo krajino bo 

tako imelo krčenje obrežnega gozda. Govorimo lahko o srednjeročnem vplivu (5 -15 let). 

Krajinska slika se bo z vzpostavitvijo drevesne vegetacije popravila.  

 

Slika 63: POGLED NA VISOKOVDNI PRELIV IZ ZRAKA 
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Visokovodni preliv bo vpet med obstoječe visokovodne nasipe na severu ter predvidene 

energetsko visokovodne nasipe na jugu. Gabariti preliva ne bodo izstopali v prostor in se 

tudi ne bodo dvigovali bistveno nad vodno površino (betonski deli bodo do 2 m nad 

vodno gladino oz. na nivoju obstoječih nasipov). Na levem bregu bo visokovodni preliv 

zastrt z drevesno vegetacijo, ki obrašča rečne mrtvice.  

 VPLIV NA SOTOČJE KRKE IN SAVE 

 

Sotočje Krke in Save je pomembna krajinska prvina. Z posegom HE Mokrice se bo 

posegalo tudi v sotočje. Predvidena je razširitev struge Krke ter izgradnja nasipov na 

levem bregu. Nasipi, ki bodo visoki največ 2,5 m bodo oddaljeni cca 300 m od samega 

sotočja, kar pomeni da se v samo špico sotočja ne bo posegalo. Ker je sotočje v 

obstoječem stanju zaraščeno z drevesno vegetacijo, postavitev nasipov ne bo izstopalo v 

prostoru. Razširitev struge, kaskade in drče ne bodo vplivale na podobo sotočja saj bodo 

potopljene pod vodo. Lahko rečemo da bo dolgoročno - po vzpostavljeni obrežni 

vegetaciji (cca 10 let) vpliv na podobo sotočja zanemarljivo majhen. Srednjeročno pa bo 

vpliv nebistven. 

 

Slika 64: POGLED NA SOTOČJE KRKE IN SAVE PO IZGRADNJI 

 

 

 VISOKOVODNI NASIPI ZA ZAŠČITO NASELIJ 

Visokovodni nasipi za zaščito naselij bodo na strani proti naselju izvedeni v položni obliki 

(tudi do 1:10). Na ta način nasipi ne bodo vidno izstopali iz krajine. Omogočena bo 

kmetijska obdelava. Vpliv na krajino bo zato majhen. 
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Slika 65: VISOKOVODNI NASIP ZA ZAŠČITO LOČ 

 

 DALJNOVOD 

Za potrebe priključitve HE Mokrice je predviden nov 2x110 kV daljnovod na levem bregu 

Save, ki bo povezoval HE Mokrice z RTP Krško. Trasa daljnovoda je predvidena tudi skozi 

območje kulturne krajine Jovsi, v razdalji 1335 m. Na območju Jovsi poteka načrtovan 

daljnovod vzporedno z obstoječim daljnovodom 2x400kV, ki poteka iz NE Krško proti 

Hrvaški. Daljnovod bo postavljen na stebrih iz jeklene, predalčne konstrukcije 

pravokotnega oz. kvadratnega tlorisa. Stebri so predvideni za simetrično obešanje dveh 

trojk vodnikov in ene zaščitne vrvi. 

 

Glede na smernice Ministrstva za kulturo (št.:35002-33/2008/7, z dne 26.1.2010),  

načrtovani 110 kV daljnovod skozi Jovse prizadeva poglavitno varovano lastnost oz. 

kakovost enote – to je njeno prostorsko podobo. Vpliv na krajino bo velik. Poseg omili 

predvsem dejstvo, da bo daljnovod potekal v večji meri vzporedno z obstoječim 

daljnovodom ter da bo po zaščiteni kulturni krajini Jovsi potekal po robu območja. 
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Slika 66: VISOKOVODNI NASIP ZA ZAŠČITO LOČ 

 

 

 KUMULATIVNI VPLIV 

Kumulativen vpliv izgradnje HE Mokrice in drugih predvidenih posegov v bližini (HE 

Brežice, Vzhodna obvoznica Brežice) je nebistven. 

 

Kot kumulativni vpliv na krajino se upošteva predvsem izvedba DPN HE Brežice, ki bo 

gorvodno od HE Mokrice spremenila rečno krajino v urejen akumulacijski bazen. Na ta 

način se bo krajinska podoba celotnega dela Spodnje Save spremenila iz sicer regulirane 

rečne struge v rečno akumulacijo. Kumulativen vpliv na krajino in njene značilnosti bo 

imela tudi Vzhodna obvoznica Brežic, ki bo z mostno konstrukcijo čez Savo zahodno od 

Term Čatež spremenila krajinsko podobo. V primeru izgradnje rečnih pristanišč bo 

celotno območje DPN HE Mokrice pridobilo novo krajinsko podobo, ki bo nekoliko bolj 

raznaravljena. Ne glede na to ostaja velik del površin v kmetijski rabi, kjer se lahko ob 

robovih predvidenih posegov zasadi drevesna vegetacija, ki bo v večji meri omilila vplive. 

 

Tabela 143: SKUPNA OCENA IN OPIS VPLIVOV VSEH POSEGOV NA KRAJINO - HE MOKRICE KOT CELOTA 

OPIS IN OCENA MOŽNIH VPLIVOV – KRAJINA 

Ocena vpliva  Med gradnjo: (B ali 4)– vpliv je nebistven. 
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Med obratovanjem: (C ali 3)  – vpliv je bist nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov  (daljnovod). 

Značaj in vrsta vpliva Vpliv na krajino bo daljinski, posreden in neposreden, začasen 

in trajni ter kumulativni. 

Verjetnost vpliva in 

pojava njegovih 

posledic 

Verjetnost vpliva je velika. 

Trajanje ali pogostost 

vpliva in njegovih 

posledic ter njihovo 

reverzibilnost 

V času gradnje bo vpliv prisoten 24 - 36 mesecev (ostali čas je 

predviden za montažna dela v strojnici). Gradbiščne poti skozi 

posamezna naselja ne bodo aktivne ves čas gradnje mesecev, 

vendar le v obdobju posamezne gradbene faze, kar lahko traja 

nekaj dni do največ nekaj tednov. Najdaljše obdobje vpliva na 

krajino bo na območju gradbišča jezovne zgradbe in nekoliko 

manj na območju vodne akumulacije.  

 

Po končani gradnji in izvedenih delih se bo videz krajine 

postopoma izboljševal, zlasti z zasaditvami in vzpostavitvijo 

naravne sukcesije.  

 

Ob morebitnem prenehanju delovanja in razgradnji HE Mokrice 

bo ob ustreznih posegih (rekultivacija kmetijskih zemljišč) na 

območju vodne akumulacije prenehal tudi vpliv na kulturno 

krajino. Vpliv je reverzibilen. 
Vrsto, stopnjo ali 

intenzivnost 

sprememb okolja ali 

njegovega dela, ki so 

lahko posledica vpliva 

Sprememba krajinske slike bo velika, vendar zaradi 

ravninskega terena in prisotnih gozdnih vedut pretežno vidna le 

iz določenih višje ležečih točk.  

Obseg vpliva Vpliv je značilen za celotno območje HE Mokrice kot celota z 

bližnjo okolico predvsem vzhodne obronke Gorjancev od koder 

bo poseg viden iz višje ležečih točk. 
Medsebojno 

učinkovanje 

posameznih vplivov in 

njihovih posledic 

Vpliv na krajino ne bo imel bistvenih medsebojnih učinkov z 

drugimi vplivi.  
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1.11 ČEZMEJNI VPLIVI 

1.11.1 IZHODIŠČA IN METODE OCENJEVANJA VPLIVOV 

Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki 

določajo standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje 

zmanjševanja vplivov in s tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s 

tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje, ter posebne pravne režime na 

obravnavanem območju. Posamezni vplivi so se ocenili tudi na podlagi izdelanih modelnih 

raziskav in ekspertnih analiz  (model podtalnice, hibridno hidravlični model, modela 

hrupa in praha,…). 

 

1.11.2 SPLOŠNO O POSEGU IN IZVEDBI PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE 

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi  se je prvič formalno pojavila v Programu 

priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih je v skladu s srednjeročnim družbenim 

planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

(Uradni list SRS, št. 19/86), v katerem je bilo zapisano, da Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije sprejme v obdobju 1986-1990 prostorske izvedbene načrte za nove 

hidroelektrarne Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice na spodnji Savi. 

 

Celotna veriga hidroelektrarn na Savi je razdeljena na tri smiselno in energetsko 

zaključene odseke: 

 

I. odsek: HE Mavčiče – HE Medvode (zgornja Sava - zgrajeno), 

II. odsek: HE Tacen  - HE Suhadol (srednja Sava – v načrtovanju), 

III. odsek : HE Vrhovo – HE Mokrice (spodnja Sava – v gradnji). 

 

Koncept načrtovanih HE na spodnji Savi, to je na odseku III, pod sotočjem Savinje v 

Zidanem Mostu do Republike Hrvaške, je določen s »Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje 

energetskega potenciala spodnje Save«. Z njo se podeljuje koncesija za izkoriščanje 

vodnega potenciala Save od gornje zajezitvene kote 191,00 m n.v. na HE Vrhovo, do 

spodnje kote 133,00 m n.v. ki je kota spodnje vode HE Mokrice. Izkoriščanje tega 

potenciala je predvideno v šestih HE in sicer: Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in 

Mokrice. Od teh so HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice že 

zgrajene. Za vseh šest  je predviden enak inštaliran pretok 500 m3/s.  

 

Hidroelektrarna Mokrice  predstavlja šesti člen predvidene sklenjene verige hidroelektrarn 

na spodnji Savi. V sklopu Hidroelektrarne Mokrice je načrtovan tudi pretočni 

akumulacijski bazen, ki je dimenzioniran tako, da omogoča optimalno obratovanje verige 

hidroelektrarn na reki Savi, s tem da izvaja tudi izravnavo pretokov reke Save na 

sonaravni režim v mejnem profilu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.  

 

HE Mokrice bo izpolnjevala zahteve, ki so zapisane predvsem v: 

 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  501 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

 Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Url.RS. št. 9/96); 

 zapisanimi zahtevami v Nacionalnem energetskem programu (z dne 06.11.2003); 

 zahtevami Nacionalnega energetskega programa v potrjevanju (julij 2011); 

 Državnim prostorskim načrtom za HE Mokrice in veljavnih koncesijskih aktih; 

 ter tudi v vsej ostali veljavni zakonodaji RS in EU. 

 

Izgradnja HE Mokrice je opredeljena tudi z »Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje 

energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) - Ur.l. RS, št. 87/2011« in 

»Resolucijo o nacionalnem energetskem planu - Ur.l. RS, št. 57/2004«. 

 

 

Projekt izgradnje verige HE združuje interese tako koncedenta - RS kot  koncesionarja in 

lokalnih skupnostih. Ključni cilj koncesionarja je povečevanje lastne proizvodnje 

električne energije z izkoriščanjem vodnih virov, medtem ko Republika Slovenija z 

izgradnjo verige HE na spodnji Savi zasleduje cilje s področja: upravljanja vodnega 

režima in rabe voda, racionalne rabe prostora in varstva naravnih dobrin, okolja in 

kulturne dediščine,  socialnega vidika in izkoriščanja vodnega energetskega potenciala, ki 

jih je določila z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 

spodnje Save v obliki pogojev, ki jih mora izpolniti koncesionar in so posebej navedeni v 

koncesijski pogodbi. 

 

Namen izdelave Poročila o vplivih na okolje za HE Mokrice je presoja vplivov,  ki bi lahko 

pomembno vplivali na okolje tako glede na vrsto in lastnosti nameravanega posega kot 

glede na lastnosti in značilnosti okolja oziroma njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi 

vplivov posega prizadeti. 

 

Poseg HE Mokrice zapade pod Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/7.7.2014) v naslednji točki, skladno s 

prilogo I »Vrste posegov v okolje« za naslednjo vrsto posega: 

 

D.III Obnovljivi viri energije  

D.III.2 Hidroelektrarne nazivne moči vsaj 2 MW ali povezane  z izvedbo posega E.II.6. 

 

Vsi ostali posegi10, ki so funkcionalno in prostorsko povezani z osnovnim posegom t.j. 

izgradnjo HE Mokrice (z jezovno zgradbo in njenimi pripadajočimi elementi skupaj s 

pretočnim akumulacijskim bazenom) so obravnavani kot posegi zaradi osnovnega posega 

in so prav tako presojani skladno z vsebino Uredbe o vsebini poročila o vplivih 

nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur. l. RS, št. 36/09), pri 

čemer je glavni poudarek pri izvedeni presoji na določevanju vplivov in ukrepov.  

 

Poročilo o vplivih na okolje je urejeno tako, da je na osnovi ničelnega stanja in rezultatov 

obstoječih meritev ter strokovnih ocen podana ugotovitev o obstoječem stanju na 

obravnavani lokaciji. Le ta je bila izhodišče za oceno sprememb zaradi načrtovanih 

posegov in oceno vplivov na okolje, ki jih bodo te spremembe povzročile. Poročilo podaja 

                                           
10Posegi, kateri ne zapadejo pod obvezno presojo skladno z Uredbo o vrstah posegov v okolje, zaradi katere je 

potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
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predvidene ukrepe za zmanjševanje ugotovljenih vplivov ter predlog spremljanja stanja 

okolja med gradnjo in med obratovanjem (t.i. monitoring). 

 

1.11.3 PRESOJANJE ČEZMEJNIH VPLIVOV 

Presoja vplivov na okolje skladno s konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje se 

izvede v postopku sprejemanja prostorskih planov, ki s svojim umeščanjem v prostor 

lahko znatno vplivajo na posamezne sestavine okolja sosednje države članice, ki je hkrati 

tudi pogodbenica konvencije.   

 

V skladu konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje so med drugimi določeni 

(definirani) naslednji pojmi: 

 Presoja vplivov na okolje pomeni notranji postopek za vrednotenje možnih vplivov 

predlagane dejavnosti na okolje; 

 Vpliv pomeni vsako posledico v okolju, ki jo povzroči predlagana dejavnost, 

vključno s človekovim zdravjem in varnostjo, rastlinstvom, živalstvom, zemljo, 

zrakom, vodo, podnebjem, krajino in zgodovinskimi spomeniki ali drugimi objekti 

ali medsebojnim delovanjem teh dejavnikov; vključuje tudi posledice na kulturno 

dediščino ali družbeno-gospodarske razmere, ki nastopijo zaradi sprememb teh 

dejavnikov; 

 Čezmejni vpliv pomeni vsak vpliv ne izključno globalne narave na območju 

jurisdikcije pogodbenice, ki ga je povzročila predlagana dejavnost s fizičnim 

izvorom v celoti ali deloma na območju jurisdikcije druge pogodbenice. 

 

Skladno z vsebino konvencije, se presojajo samo »znatni škodljivi vplivi«, za katere se 

smatra (skladno s prilogo III), da lahko povzročajo resne posledice na ljudeh ali na 

pomembnih vrstah ali organizmih, tiste, ki ogrožajo obstoječo ali možno uporabo 

prizadetega območja, in tiste, ki povzročajo dodatno obremenitev, ki je nosilna 

zmogljivost okolja ne more prenesti. 

 

Glede na Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in 

mednarodnih jezer (Ur.l. RS št.5/99)  predstavlja čezmejni vpliv »vsak večji škodljiv vpliv 

na okolje, ki izhaja iz spremembe stanja čezmejnih voda in ga povzroča človekova 

dejavnost, fizični izvor, ki je v celoti ali delno na območju, ki je pod jurisdikcijo 

pogodbenice, na območje, ki je pod jurisdikcijo druge pogodbenice. Taki vplivi na okolje 

vključujejo vplive na človekovo zdravje in varnost, rastlinstvo, živalstvo, tla, zrak, vodo, 

podnebje, pokrajino in zgodovinsko ali naravno dediščino ali medsebojno vplivanje med 

temi dejavniki; vključujejo tudi vplive na kulturno dediščino ali družbenoekonomske 

okoliščine, ki so posledica sprememb teh dejavnikov.« V dodatku I, točka 11, Espoo -

Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje so naštete dejavnosti med katerimi so 

tudi »veliki jezovi in zbiralniki«, ki lahko imajo  znatne škodljive čezmejne vplive in za 

katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. 

 

Presoja vplivov na okolje skladno s konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje se je  

za poseg  HE Mokrice izvedla v postopku celovite presoje vplivov na okolje in 
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sprejemanja državnega prostorskega načrta za HE Mokrice. Postopek se je uradno končal 

z izdajo odločbe o ugotovljenih vplivih plana na okolje dne 5.7.2013 (številka 35409-

5/2010/105). 

 

Z dopisom z dne 25. 3. 2013 je Ministrstvo za okolje in naravo Republike Hrvaške 

posredovalo končno mnenje  st. 517-06-2-1-2-13-29. V mnenju je podalo stališče glede 

stanja procesov, vplivov  ter  se  opredelilo  do  omilitvenih  ukrepov,  ki  jih  je  na  

podlagi izdelanega  okoljskega  poročila  za HE Mokrice predlagala slovenska stran.  

 

Ukrepe, do katerih se je pristojno hrvaško ministrstvo opredelilo pozitivno je Ministrstvo 

za kmetijstvo in okolje predlagalo v uredbo o državnem prostorskem načrtu. Ukrepe, kot  

so stabilizacija struge na hrvaški strani oz. pragovi zaradi zaustavitve procesa 

poglabljanja, do katerih se hrvaška stran ni opredelila pozitivno,  oz. jih je zavrnila, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ni predlagalo v uredbo. 

 

V končnem mnenju z dne 25. 3. 2013 Ministrstva za okolje in naravo Republike Hrvaške 

je zapisano, da so ukrepi za omilitev vplivov na okolje na hidromorfološko stanje rečnega 

korita zadovoljivi za ta nivo dokumentacije,   da so ukrepi za vpliv na vodni režim 

primerni in da je mnenje pozitivno pod pogoji izvedbe omilitvenih ukrepov in izvajanju 

monitoringa na fizikalne, kemijske in biološke parametre ter podan pogoj realizacije 

omilitvenih ukrepov   pred gradnjo bodoče HE Mokrice. 

 

Mnenje na koncu poudarja potrebo po čim zgodnejši vključitvi Republike Hrvaške v 

postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v okviru presoje vplivov na okolje t.j. 

pripravi poročila o vplivih na okolje za HE Mokrice. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  je preverilo vse ukrepe za omilitev  čezmejnih vplivov 

na okolje kot so bili predlagani in o katerih je bilo izdano strokovno soglasje in ugotavlja, 

da so smiselno vključeni v 64. člen uredbe Državnega prostorskega načrta za območje 

HE Mokrice. Opredeljeni so omilitveni ukrepi v zvezi z vplivi na hidrološki režim reke Save 

v mejnem profilu, na morfološko stanje struge reke Save, na podzemne vade, na 

kakovost voda in na naravo. 

 

Za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike Hrvaške ali za omilitev vplivov na 

območju Republike Slovenije, s katero se zmanjšujejo tudi čezmejni vplivi, se v postopku 

izdelave projektne dokumentacije ter izvedbe in obratovanja hidroelektrarne zagotovijo 

naslednji ukrepi: 

 

a) v zvezi z vplivi na hidrološki režim reke Save v mejnem profilu se:  

 na mejnem profilu zagotavlja naravni pretok reke Save ali drug, med državama 

dogovorjeni pretok, 

 izvede prelivni objekt za prelivanje visokih voda na retenzijske površine v skladu s 

13. členom uredbe; 

 

b) v zvezi z vplivi na morfološko stanje struge reke Save se:  

 pri velikih pretokih omogoča premeščanje naplavin (prod, pesek, mivka ipd.) iz 

akumulacijskega bazena, 
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 do izgradnje prve pregrade na hrvaški strani reke Save odstranjujejo naplavine 

(prod, pesek, mivka ipd.) izza jezu Nuklearne elektrarne Krško in se prenašajo 

dolvodno od pregrade HE Mokrice, 

 premeščajo naplavine (prod, pesek, mivka ipd.) znotraj akumulacije tako, da jih 

lahko dolvodno odnaša tok; 

 

c) v zvezi z vplivi na podzemne vode se zagotovi, da se visokovodno-energetski nasipi ter 

raščena tla pod njimi tesnijo do nepropustne podlage, v zaledju nasipov pa se izvedejo 

drenažni kanali za vzdrževanje nivoja podtalnice, v skladu z 11. in 49. členom uredbe; 

 

d) v zvezi z vplivi na kakovost voda se:  

 brežine reke Save v največji možni meri uredijo sonaravno v skladu s 44. in 46. 

členom uredbe, 

 visokovodno-energetski nasipi izvedejo z razširitvami, ki se ob vodnem telesu 

zasadijo z drevjem v skladu s 46. členom uredbe, 

 zagotovijo ukrepi za zmanjšanje vpliva evtrofikacije v skladu s 54., 55. in 61. 

členom te uredbe; 

e) v zvezi z vplivi na naravo se:  

 gradbena dela v koritu reke Save lahko izvajajo le v obdobju med 1. julijem in 28. 

februarjem, 

 upoštevajo omejitve v zvezi z gradbiščem, navedene v 62. členu  uredbe. 

 

 

V nadaljevanju podajamo presojo čezmejnih vplivov, ki je bila izdelana v sklopu 

predmetnega poročila:  Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice, januar 2015, dop. junij 

2015, dop. nov. 2016, dop. julij 2017, dop. oktober 2017, HSE Invest, Boson«.  

1.11.4 UGOTAVLJANJE REFERENČNEGA STANJA 

Pri presoji HE Mokrice je potrebno poudariti nekaj bistvenih izhodišč, ki se nanašajo na 

presojo čezmejnih vplivov, ugotavljanje refernčnega stanja in vplivov v času gradnje in 

obratovanja HE Mokrice: 

 

− Jezovna zgradba HE Mokrice postavljena cca 1,3 km jugo-vzhodno od naselja Loče 

v rečnem km 730+460, kar je približno 400 m gorvodno od meje DPN na reki Savi 

(celotna HE Mokrice leži na slovenskem ozemlju in gradnja nima fizičnega vpliva 

na teritorij Republike Hrvaške). 

− Postavitev jezovne zgradbe v rečnem km 730+460 je prepoznana kot 

najoptimalnejša glede na morfologijo rečne struge Save, prav tako pa tudi glede 

na geologijo. Prelivna polja zavzamejo praktično celotni profil rečne struge, 

medtem ko je strojnica za svojo širino tj. 42 m pomaknjena v desni breg.   

− Za izbrano lokacijo je bil izdelan državni prostorski načrt, ki je bil sprejet z Uredbo 

o državnem  prostorskem načrtu za območje HE Mokrice, (Uradni list RS, št. 

69/13). V sklopu celovite presoje vplivov na okolje se je za izvedel tudi presoja 

čezmejnih  vplivov po ESPOO postopku.  
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− Kota zajezitve HE Mokrice na nivo 141.50 m n.m. izhaja iz predhodno izdelanih 

projektov kot rezultat poenotenja energetskih padcev, ki je bil v Idejnih rešitvah 

HE Mokrice, IBE 2007 privzet kot robni pogoj in ni bil predmet variantiranja in 

upošteva robne pogoje iz podeljene koncesije. 

− Pri presoji vplivov med gradnjo in obratovanjem je upoštevana samo varianta 

poglobitve do cca 400 m oz. do meje DPN na reki Savi. Vplivi poglobitve in 

ureditve skupnega mejnega odseka na Savi, kot tudi delitve energetskega 

potenciala bosta državi opravili preko ločenega postopka in v okviru Zakona o 

ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Sporazuma o 

medsebojnem sodelovanju ter o določitvi tehničnih zahtev in pogojev pred 

izgradnjo, v času gradnje in po izgradnji HE Mokrice in HE Podsused. 

 

 

V obsegu ugotavljanja referenčnega stanja smo v sklopu četrtega poglavja predmetnega 

poročila obravnavali vsebine, ki so izražene v zahtevah hrvaškega mnenja z dne 

5.7.2013 (številka 35409-5/2010/105), prejetega v postopku izvedbe celovite presoje 

vplivov na okolje in sprejemanja državnega prostorskega plana HE Mokrice, t.j.: 

 

1. referenčno stanje vodnega režima površinskih in podzemnih voda, 

2. referenčno stanje zaledja (skozi vse sestavine okolja). 

3. Referenčno stanje obrežnega pasu v naslednjem obsegu: 

− struktura in oblike vodnega in priobalnega telesa, 

− obstoječi ekosistemi, rastlinstvo in živalstvo na obravnavanem območju, 

− rabe prostora v širšem zaledju z opisom značaja in posebnosti krajine, 

− ter obstoječe obremenitve okolja na obravnavanem območju. 

 

Vsa navedena referenčna stanja so sistematično opisana v poglavju predmetnega 

poročila »4 Obstoječe stanje okolja, v katerega se poseg umešča, oziroma delih okolja na 

kateri bi poseg pomembno vplival«, zato jih posebej v tem delu zaradi obsega presoje ne 

navajamo.  

 

V sklopu izdelanega predmetnega počila in Idejnega projekta HE Mokrice, IBE, 2013 so 

definirane tudi naslednja referenčna stanja pred izgradnjo): 

 

4. referenčno stanje hidroloških podatkov na mejnem profilu: 

− krivulje trajanja pretokov,  

− vrednosti karakterističnih pretokov,  

− ter velikosti verjetnostnih visokih vod. 

 

V spodnji tabeli podajamo podatke za srednji pretok in nekatere karakteristične pretoke 

povratnih dob, ki smo jih izvedli na podlagi primerjave hidroloških vhodnih podatkov med 

dvema projektoma in sicer »Idejni projekt HE Mokrice – Hidravlični izračuni, IBE 2013« in 

projektom »Višenamjenski hidrotehnički sustav uređenja, zaštite i korištenja rjieke save i 

zaobalja od granice s R. Slovenijom do Siska, Idejno rješenje – projekt više struka; HE 

Zaprešič – radni naziv HE Podsused, Elektroprojekt d.d. – Zagreb, 2013«. Glede na 

razlike, ki smatramo da nastajajo zaradi različnega zajema in obdelave obdobja 
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podatkov, da med vhodnimi podatki obeh projektov ni bistvenih razlik med podatki, oz. 

so le ti zanemarljiv. Prav tako  krivulji trajanja pretokov praktično sovpadata.   

 

Podatek        SLO (Jesenice) 

(obdobje 1971 – 2000) 

     HR (Jesenice) 

(obdobje 1981-2011) 

sQs [m3/s] 273 257 

Q50 3600 3608 

Q100 4000 3976 

Q1000 5130 5237 

  

 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve in presojo vplivov v času obratovanja HE Mokrice, 

za naslednje bistvene segmente okolja: 

 

− Poglabljanje in erozijske procese (transport rečnih plavin); 

− Poplavna varnost in hidrološki režim; 

− Podzemne vode; 

− Ekološko in kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda; 

− Narava (varovana območja na HR). 

 

 

1.11.5 POGLABLJANJE IN EROZIJA KORITA NA HRVAŠKI STRANI TER 

TRANSPORT PRODA 

 

Reke in potoki transportirajo različne količine sedimentov. Kvaliteta in kvantiteta teh 

sedimentov je odvisna od erozijskih razmer (nagiba brežin, površinskega pokrova, 

matične osnove in prsti) v vodozbirnem območju in stopnje pretoka. Kapaciteta 

transportiranja sedimentov je v razmerju  s pretokom. Veliki volumni sedimentov se 

transportirajo v času poplav oz. drugih visokih voda.  

 

Zaradi zmanjšanja hitrosti toka, ki je posledica zajezitve, se pojavi odlaganje sedimentov 

oz.plavin. Del sedimentov se odloži v zadrževalnem volumnu akumulacije, del pa v rečni 

strugi gorvodno od akumulacije. Grobi sedimenti (prod, pesek) se nalagajo v obliki delte 

na začetku akumulacije, finejši delci pa potujejo dlje in se odložijo nižje v akumulaciji. 

Montmorilonitne gline lahko reagirajo z raztopljenimi solmi, kar povzroči predčasno 

usedanje, medtem ko kaolinske gline lahko ostanejo v suspenziji  na poti skozi celotno 

akumulacijo.   

 

Poleg sedimentov, ki jih v akumulacijo prinese reka (suspenzija finih mineralnih in 

organskih delcev in groba frakcija), del sedimentov nastaja z erozijo obrežij 

akumulacijskega jezera (mešanica grobe in fine frakcije). 

 

Sedimentacija je odvisna tudi od oblike akumulacije: 
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 Pri nekaterih plitvih akumulacijah je vnos sedimentov približno enak iznosu. Grobi 

sedimenti tvorijo delto, ki se pomika proti globljemu delu akumulacije. Fini delci 

se v tankem sloju nalagajo na dno akumulacije, vendar ob visokih vodah spet 

preidejo v suspenzijo; 

 Pri plitvih akumulacijah, na rekah bogatih s sedimenti, se prav tako tvori delta, 

vendar prihaja do polnjenja akumulacije s finimi sedimenti od spodnjega dela 

navzgor. Ob visokih vodah se suspendira le deset centimetrska zgornja plast 

sedimentov;  

 Pri zmerno velikih do velikih akumulacijah, kjer je globina vode odvisna od moči 

vetra, najdemo grobe frakcije sedimentov  vzdolž prevladujoče smeri vetra.   

 

Vodni tok reke Save se zaradi vedno večjih posegov na povodju, prekinitve pretoka 

rinjenih plavin v zajezitvah ali odvzem plavin iz reke, nahaja v zasičenih pogojih, kar z 

drugimi besedami pomeni, da nastopa prodonosnost ob vedno večjih pretokih. Poleg tega 

je zaradi takega stanja v vodotoku pretok plavin težje neposredno meriti, obenem pa so 

take meritve zaradi nepovezanosti režima transporta plavin tudi vedno bolj vprašljive oz. 

smiselne, saj je prodonosnost postala parameter brez pomena na vodotokih z velikimi 

posegi. 

 

Pri oceni prodonosnosti ostaja kot možnost sledenje spremembam dna v akumulacijskih 

bazenih na podlagi meritev zasipavanja in s tem posrednega preračuna letne 

prodonosnosti ali pa možnost modeliranja prodonosnih tokov in izdelave prodne bilance. 

V obeh primerih so potrebne geodetske meritve zaprojenosti in zamuljenosti ter 

hidrološke meritve pretokov ter profilov hitrosti in kalnosti. Meritev kalnosti poteka tako, 

da se iz pretoka na podlagi točkovnih podatkov preračuna srednja profilna kalnost. 

 

Osnova za presojo vplivov zajezitve HE Brežice in HE Mokrice na pretok plavin je v 

naslednjih študijah: 

 Transport plavin in plavja na odseku spodnje Save med in po izgradnji verige HE, 

2004, IBE; 

 Problematika rečnih plavin v zajezitvenih prostorih hidroelektrarn na reki Savi, 

1999, Imos Geateh; 

 Morfologija in plavine reke Save po izgradnji hidroenergetske verige, 2014, 

GEATEH, d.o.o., 

 Raziskave problematike v zvezi s transportom (zastajanjem in izpiranjem) proda 

in suspenzij na odseku med Zidanim Mostom in hrvaško mejo, med in po izgradnji 

verige HE«, 1990, VGI in Vodogradbeni laboratorij. 

 

Transport rinjenih plavin se je z izgradnjo jezu NEK prvič zmanjšal v začetku 80-ih let 20. 

stoletja, po izgradnji HE Vrhovo (1993), pa je bil transport proda močno zmanjšan oz. 

prekinjen, kar se je kazalo na pojavu začetne lokalne globinske erozije dolvodno. Z 

izgradnjo celotne verige HE, se bo dno znotraj akumulacij sčasoma stabiliziralo. To 

pomeni konec naravnega premeščanja proda na reki Savi, saj dolvodno od Savinje ni 

pritokov, ki bi bistveno prispevali k prodni bilanci, skladno s tem pa se je tudi zmanjšalo 

srednje zrno dm. Poleg tega pa so v okviru projektov HE, na pritokih Save, predvideni 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  508 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

prodni zadrževalniki, hkrati pa se na določenih mestih prod/rinjene plavine odvzema za 

najrazličnejše potrebe (gradbeni material ipd.). 

 

Dotoka rinjenih plavin z gorvodno ležečih stopenj se torej ne pričakuje, možni so le 

lokalni nanosi ob ekstremnih hidroloških pojavih znotraj območij akumulacijskih bazenov.  

 

Leta 1981 je začel delovati jez NEK, ki zadržuje predpisano prostornino bistvene 

oskrbovalne hladilne vode nuklearke. Prostornino nad jezom mora lastnik NEK stalno 

vzdrževati na predpisani vrednosti zaradi zagotavljanja jedrske varnosti. Zaradi tega se 

odstranjuje letna količina prispelih plavin, kar z drugimi besedami pomeni, da je jez NEK 

ponor plavin in da lahko ta profil jemljemo kot zadnjega na drugem odseku.  

 

NEK poroča o aktivnostih odstranjevanja plavin s katerimi je začel leta 2002 in ponovil v  

letih 2004 in 2006. Količina odstranjenih plavin je na začetku znašala okoli 4.000 m3 nato 

pa se je znižala na okoli 2.000 oz. 3.000 m3, s čimer je bila približno vzpostavljena 

prejšnja-prvotna oblika dna. Tukaj so navedene grobe ocene količin, ki so verjetno večje, 

na osnovi katerih vendarle lahko sklepamo na upadanje količin transporta plavin ter 

predvsem na potrditev domneve, da je jez NEK bariera in obenem ponor transportiranih 

rinjenih plavin. 

 

Trend odlaganja oz. odnašanja rinjenih plavin v območju jezu NEK kaže na postopno 

stabilizacijo dna, z manjšimi nihanji tik gorvodno oz. tik dolvodno od pregrade NEK v 

naslednjih letih (oz. do zaključka izgradnje spodnjesavske verige HE), medtem ko se 

drugje že kaže zmerno stabilizirano dno struge. Po izgradnji verige HE na spodnji Savi se 

torej pričakuje stabilizacija dna znotraj celotnih bazenov. 

 

V izsledkih študij je navedeno, da je pretok proda in suspendiranih delcev že danes 

deloma prekinjen z zajezitvijo pri Vrhovem kjer se ustavijo plavine Savinje in Save. Pri 

tem je treba vedeti, da so plavine v Savi v profilu Vrhovo količinsko reducirane. Količina 

proda v reki se zmanjšuje zaradi odvzema (urejeno s posebnimi vodnimi dovoljenji in 

koncesijami) in ne zaradi zajezitev zaradi katerih se pretok proda le začasno prekine 

dokler se po zapolnitvi pretok ne vzpostavi ponovno.  Razmere glede prenosa proda je 

treba reševati celovito v sklopu urejanja povodja, za kar ni odgovoren le koncesionar. 

 

Obstoječe stanje je deloma poznano na podlagi preteklih meritev, dejansko se rednih in 

sistematičnih meritev ne izvaja. Stanje se spremlja na točkah kjer se odvzema prod, kot 

je to evidentirano v letnih poročilih koncesionarjev za odvzem proda ter v: 

 Raziskave transporta (zastajanje in izpiranje) proda in suspenzij v bazenih 

spodnjesavskih stopenj na odseku med Zidanim Mostom in hrvaško mejo in po 

izgradnji verige, VGI, junij 1990; 

 Meritve transportnega suspendiranega materiala na reki Savi v vodnem profilu 

Radeč v letu 1988 in 1989 (I. del), VGI, HMZ, avgust 1989; 

 GEATEH, d.o.o., Morfologija in plavine reke Save po izgradnji hidroenergetske 

verige, Ljubljana, 2012. 

 

Rezultati modela projektiranega stanja kažejo [46], da je premestitvena zmogljivost za 

transport rinjenih plavin na odseku načrtovanih elektrarn na srednji in spodnji Savi (do 
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HE Mokrice) skoraj enaka nič; na odseku do meje s Hrvaško (mejni odsek) pa se zaradi 

spremenjenih hidravličnih parametrov premestitvena zmogljivost skoraj prepolovi.  

 

Izgradnja načrtovanih elektrarn ne vpliva na dotok lebdečih plavin v sistem, vendar pa se 

zaradi spremenjenih hidravličnih karakteristik (manjša hitrost, manjši padec odseka,..) 

le-te usedajo vzdolž akumulacijskih bazenov posameznih stopenj. Visoka premestitvena 

zmogljivost drobnozrnatih frakcij na odseku obstoječih elektrarn (Vrhovo, Boštanj), kaže 

na to, da se bodo po izgradnji verige elektrarn na srednji Savi v dolvodne odseke v večji 

meri transportirali drobnozrnati peski in lebdeče plavine.   

 

 

Tabela 144: VELIKOSTNE KATEGORIJE V RAZREDIH PRODA, PESKOV IN MELJA 

 

Prod (G) Pesek (S) Melj (M) Glina 

Premer 

zrna  VCG CG MG FG VFG VCS CS MS FS VFS CM MM FM VFM   

mm 60 32 20 6 4 2 1 0.6 0.2 0.0125 0.06 0.02 0.006 0.004 0.002 

 

Tabela 145:  DELEŽI POSAMEZNIH RAZREDOV PLAVIN ZA OBSTOJEČE STANJE 

PROFIL NEK 

[t/leto] 

VFG FG MG CG SKUPAJ 

37200 29600 46700 -947 112553 

  

    MEJNI PROFIL 

[t/leto] 

VFG FG MG CG SKUPAJ 

-31400 -27300 -94300 -3689 -156689 

 

 

Tabela 146: DELEŽI POSAMEZNIH RAZREDOV PLAVIN ZA PROJEKTIRANO STANJE 

PROFIL NEK 

[t/leto] 

VFG FG MG CG SKUPAJ 

-25400 -21200 -30900 -1924 -79424 

  

    MEJNI PROFIL 

[t/leto] 

VFG FG MG CG SKUPAJ 

-60900 -37200 -46600 -1551 -146251 

 

V prihodnosti, t.j. po izgradnji verige HE na Savi se ne pričakuje bistvenih odstopanj od 

sedanjega stanja, saj preiskani vzorci sedimentov kažejo na prevladujoče vsebnosti 

srednjih in grobih meljev ter peskov, ki pa se po dosedanjih trendih in analogij iz 2D 
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modela transporta plavin za HE Brežice (DHD, 2010) prenašajo po verigi dolvodno. Pri 

tem se jih odloži minimalna količina, pa še ta je verjetna posledica ekstremnih dogodkov 

- poplav, ki s seboj v strugo prinašajo nestabilne zemljine z brežin. 

 

Na podlagi ocen razmerja med pretoki in koncentracijami lebdečih plavin se je za oceno 

obstoječih bilanc uporabilo leto 2005 in sicer za postaji Čatež (profil NEK) in Jesenice na 

Dolenjskem. Stopnja prenosa lebdečih plavin v merjenih profilih znaša 0,65 mio m3/leto 

na območju NEK oz 0,70 mio m3/leto na območju mejnega profila z RH. 

Za končno oceno dogajanja v zajezitvah HE na Savi so potrebne določene aproksimacije, 

predvsem pa uvedba določenih analogij, kot je na primer analogija z dogajanjem v verigi 

HE na reki Dravi z upoštevanjem že obstoječih meritev v akumulacijah že zgrajenih HE 

na reki Savi in dogajanja ob pregradi NEK. 

 

V aproksimativno sliko sedimentološkega dogajanja v verigi HE na Savi se lahko vključi 

še dognanja iz meritev na bazenu HE Boštanj (obratovanje od leta 2006), ki v obdobju 

2006 – 2010 kažejo na poglabljanje dna in sicer v povprečni vrednosti 0,5 – 0,7 m, razen 

na lokalno izpostavljenih mestih (tik nad pregrado), kjer so vrednosti nekoliko višje. 

 

Podobne trende je opaziti iz podatkov o odlaganju/odnašanju plavin v sklopu verige HE 

na Dravi, kjer je na voljo precej več meritev, saj je povprečna starost HE na Dravi že več 

kot 50 let. V vseh bazenih, razen v bazenu HE Formin (Ptujsko jezero), ki je tudi 

najmlajše, se je usedanje ustalilo oz. prenehalo, saj se vrednosti v zadnjem obdobju 

spreminjajo le minimalno oziroma nihajo asimptotično. Zaradi tega tudi povprečne letne 

vrednosti usedanja padajo, saj se količine usedlega materiala ne povečujejo. 

 

Tabela 147: APROKSIMATIVNA BILANCA PLAVIN IN PLAVJA ZA OBSTOJEČE IN PROJEKTIRANO STANJE – 

MEJNI PROFIL RH 

OBSTOJEČE STANJE (2009) PROJEKTIRANO STANJE  

Rinjene plavine Lebdeče 

plavine 

Plavje  

(HEBR) 

Rinjene plavine Lebdeče 

plavine 

Plavje 

(HEBR) 

ni zanesljivih 

podatkov 

0,7 mio m3/leto 76800 kg/leto Ocenjuje se zmanjšanje 

količine glede na 

obstoječe stanje do 

50% 

0,6 – 0,7         

mio m3/leto 

60000 kg/leto 

 

Maksimalno zrno po Kresserju se je določilo za štiri različne profile na spodnje savskem 

odseku – HE Vrhovo, HE Blanca, Nuklearna elektrarna Krško in meja z Republiko 

Hrvaško. 

Tabela 148: DOLOČANJE DLIM PO KRESSERJEVI ENAČBI 

Bazen HE Vrhovo Bazen HE Blanca NEK Meja z RH 

Q 

[m3/s] 

Vm 

[m/s] 

dlim 

[mm] 

Q 

[m3/s] 

Vm 

[m/s] 

dlim 

[mm] 

Q 

[m3/s] 

Vm 

[m/s] 

dlim 

[mm] 

Q 

[m3/s] 

Vm 

[m/s] 

dlim 

[mm] 

31.4 0.03 0.0003 31.4 0.03 0.0003 31.4 0.03 0.0003 31.4 0.42 0.050 

50 0.06 0.0010 50 0.05 0.0007 50 0.12 0.0041 50 0.78 0.172 

100 0.08 0.0018 100 0.06 0.0010 100 0.23 0.0150 100 0.91 0.234 

200 0.10 0.0028 200 0.09 0.0023 200 0.55 0.0857 200 1.17 0.388 

500 0.33 0.0308 500 0.18 0.0092 500 1.35 0.5161 500 1.64 0.762 



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  511 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

1000 0.69 0.1348 1000 0.36 0.0367 1000 1.91 1.0330 1000 2.12 1.273 

4700 3.06 2.6514 4700 2.24 1.4208 4700 3.51 3.4885 4700 3.65 3.772 

7081 3.58 3.6291 7081 2.65 1.9885 7081 4.13 4.8298 7081 4.29 5.211 

 

Z določitvijo maksimalnega zrna pri določenem pretoku se je lahko izdelala natančnejša 

ocena granulometrijske krivulje za posamezen pretok, pri čemer je kot osnova služila 

analiza zrnavosti v odvisnosti od pretoka na območju bazena HE Boštanj (Dolinar, B., et 

al., 2008). 

 

Tabela 149: DOLOČANJE PRESEKA SUSPENDIRANIH PLAVIN V ODVISNOSTI OD PRETOKA 

 Pretok/Premer 

zrna 

Q31.4 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 Q4700 QPMF7081 

D
 [

1
0

-3
 m

m
] 

1 4 4 4 4 4 5 6 5 

2 13 13 14 8 11 11 11 10 

10 56 55 55 54 46 44 44 43 

20 79 79 81 82 68 66 65 65 

50 100 98.7 97.6 99 95 92.8 86.7 84.4 

80 100 99.3 98.1 99.8 98 93.3 88 86.6 

100 100 99.5 98.8 99.9 99.5 93.9 89.3 87.8 

200 100 100 100 99.9 99.8 95.6 90.9 89 

1000 100 100 100 100 100 99.7 95.5 93.8 

2000 100 100 100 100 100 100 98.7 97.6 

3000 100 100 100 100 100 100 99.2 98.5 

5500 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Veriga elektrarn je zasnovana tako, da prod prosto prehaja čez pregradni objekt. Prag 

prelivnega objekta je praktično v dnu reke, poleg tega pa so predvidene segmentne 

zapornice, ki omogočajo prevajanje  proda že pri nižjih pretokih. V času okoli deset let od 

zajezitve se pričakuje zapolnitev akumulacijskih prostorov nakar je omogočen prost 

pretok proda, suspendirane plavine pa prehajajo ves čas neovirano. 

 

Koncesionar je obvezan spoštovati določila iz priloge h koncesijski pogodbi, ki regulirajo 

področje pretoka plavin. Ker se bo spremenila dinamika transporta rečnih plavin, mora 

koncesionar s primernim obratovanjem zagotavljati najmanjši možni vpliv na vodni 

režim. Z zbranimi količinami mora zato gospodariti v skladu s potrebami vodnega režima, 

v času visokih voda pa mora  obratovati tako, da bo zagotovljen maksimalni možni 

transport suspenzij rečnih plavin in proda dolvodno.  

 

Koncesionar mora upoštevati značilnosti vodnega režima vsakega posameznega 

vodotoka, vodnega prostora in vodnih organizmov in uskladiti gospodarjenje z zbranim 

prodom v skladu s podrobnejšimi načrti upravljanja voda. 
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Po zaključku gradbenih del bo izveden geodetski posnetek izvedenih del in PID. 

Geodetski merski profili bazena HE Mokrice se naj stabilizirajo kot stalni merski profili za 

spremljanje morfoloških sprememb v bazenu HE Brežice (procesi zasipavanja bazena).  V 

času gradnje, ko bodo brežine Save in pritokov še brez protierozijske zaščite, se naj z 

občasnimi ogledi (obvezno po vsaki visoki vodi) spremlja stanje brežin in izvedejo 

potrebni sanacijski ukrepi. 

 

Periodično (na vsaki 2 leti) oz. po nastopu višjih visokih vod od Q10 se izvajajo meritve 

geometrije rečne struge v stabiliziranih prečnih profilih. Analizirajo se morfološke 

spremembe in spremembe volumna oz. pretočnega profila bazena. 

 

Občasno in po vsaki visoki vodi se opravi ogled brežin in protierozijskih zavarovanj na 

brežinah Save in pritokov. V primeru ugotovljenih erozijskih poškodb se izdela program 

sanacije poškodb. 

 

Pri velikih pretokih bo potekal v akumulacijskih bazenih proces izpiranja plavin, kar je 

bilo podkrepljeno z več študijami, v katerih je ugotovljeno, da izpiranje enkrat letno 

vzpostavlja prvotno stanje oziroma v akumulaciji ne zastajajo pomembnejše količine 

sedimentov. Ker se skozi akumulacijske bazene pri stoletni visoki vodi vzpostavi podobno 

gladinsko stanje kot pred zajezitvami, je pretočnost glede vode in sedimenta v stanju 

praktično enaka. Z izpiranjem sedimentov se računa na vseh stopnjah. Zapornice, ki bi 

jih odprli hkrati, bi spustili šele ko se kalnost zniža pod določeno mejo. 

 

Vpliv gradnje niza akumulacijskih bazenov na srednji Savi s posebnim ozirom na vpliv 

zadnje trenutno zgrajene stopnje HE Krško na transport rinjenih in lebdečih plavin se 

ocenjuje za rinjene plavine kot nevtralen, za lebdeče plavine pa je ocena vpliva: 

nevtralen do zmeren, kjer je regeneracijski potencial reke glede izpiranja sedimenta iz 

akumulacije zadosten, da kompenzira povzročene spremembe. Vpliv izgradnje HE 

Mokrice na transport plavin ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov. 

Ukrepi, ki so predvideni za omilitev vplivov na območju Republike Slovenije, vendar 

posredno zmanjšujejo čezmejne vplive: 

 Odstranjene plavine izza jezu NEK, bi transportirali dolvodno in jih ponovno stresli 

v reko na ustreznem mestu vendar najdlje na meji. Te plavine se odstranjujejo 

zaradi varnostnih razlogov NEK in so edine na razpolago za doziranje rinjenih 

plavin. V kolikor bi na hrvaški strani zgradili hidroenergetske stopnje bi s to 

aktivnostjo lahko smiselno prenehali; 

 Omogočanje procesov izpiranja plavin iz akumulacijskih bazenov pri velikih 

pretokih. Prag prelivnih polj ne sme in ovirati premeščanja plavin skozi bazen, 

zato je načrtovan tako, da ne ovira toka plavin. Ker se skozi akumulacijske 

bazene pri stoletni visoki vodi vzpostavi podobno gladinsko stanje kot pred 

zajezitvami, je pretočnost z jezovi praktično enaka;   

 Premeščanje plavin znotraj akumulacij na mesta kjer jih lahko odnese tok 

navzdol, kar je dopolnilni ukrep povezan s prvo točko. 
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1.11.6 POPLAVNI VAL, POPLAVNA VARNOST IN HIDROLOŠKI REŽIM 

 VPLIV NA VISOKE VODE 

Izvedene so bile študije: 

 Transformacija visokega vala Save (odsek republiška meja – Krško), VGI 

Ljubljana, januar 1981; 

 Matematični model Save – odsek D (Zidani most – meja RH), Sedanje stanje 

(FAGG, Ljubljana, julij 1984); 

 Matematični model Save – odsek D (končno stanje) (FAGG, Ljubljana, avgust 

1985); 

 Optimizacija zajezitve in energetske proizvodnje (točka 5 projektne naloge za 

izdelavo investicijske in projektne dokumentacije HE Blanca), HS FGG, dec. 2004; 

 Optimizacija zajezitve in energetske proizvodnje, Določitev ukrepov ob prehodu 

poplavnih valov, račun obratovalnih valov in opredelitev načina obratovanja v 

verigi – HE Krško (LMTe FGG, junij 2006); 

 Medsebojni vplivi infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v času 

izrednih hidroloških dogodkov;  Naloga A – Določitev sintetičnih poplavnih valov 

dolgih povratnih dob (IZVO, 2005); 

 Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE Krško, 

območje HE Brežice in območje HE Mokrice« (HIDROINŠTITUT, FGG- KMTe in IBE, 

Ljubljana, oktober 2012); 

 Hidravlična analiza vpliva načrtovanih hidroelektrarn HE Brežice in HE Mokrice na 

propagacijo VV vala z 20-letno povratno dobo«, UL, FGG,Katedra za mehaniko 

tekočin z laboratorijem (november 2012); 

 Preveritev odtočnih razmer glede na končne ureditve v sklopu DPN HE Mokrice in 

preverba števila prelivnih polj HE Mokrice. 2014. Inštitut za hidravlične raziskave, 

UL FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem [34]. 

 Izdelava poplavnih kart za pritoke v vplivnem območju dolvodno od HE Krško, 

uskladitev s poplavnimi kartami vodotoka Save na območju HE Brežice do HE 

Mokrice in celovit prikaz združenih poplavnih kart na območju HE Brežice do HE 

Mokrice za obstoječe in končno stanje z izvedeno HE Mokrice – hidrološka študija 

pritokov v vplivnem območju [54] 

 Primerjava hidrogramov odtoka Save na državni meji za stanje naravnega 

vodotoka in po izgradnji verige he na spodnji Savi [55], 

 Izdelava poplavnih kart za pritoke v vplivnem območju dolvodno od HE Krško do 

HE Mokrice, uskladitev s poplavnimi kartami vodotoka Save na območju HE 

Brežice do HE Mokrice in celovit prikaz združenih poplavnih kart na območju  HE 

Brežice do HE Mokrice za obstoče in končno stanje z izvedeno HE Mokrice – 

dopolnitev [64]  

 Izdelava KPN IN KRPN za območje DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice Rev-2, [65] 

 Izdelava KPN in KRPN reke Krke za območje DPN HE Mokrice 

 

Z spremenjenimi trasami protipoplavnih nasipov se gladine na spodnjem delu leve 

inundacije ob železniški progi znižajo, kar povečuje poplavno varnost železniške 

infrastrukture. Glede na rezultate HHM, so z novim potekom VV nasipov te gladine ob 

železnici cca 10 cm nižje. Rezultati variant s 400m oziroma 2600 m dolgo poglobitvijo 
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struge dolvodno od jezu HE Mokrice dajejo praktično enak obseg poplavljenosti, delno 

prihaja do razlik v globini vode v spodnjem delu leve retenzije. Pri krajši poglobitvi 

dolvodne struge so, zaradi višjih gladin vode v strugi višje tudi gladine vode na tem delu 

retenzije ob pregradi. Gladine so višje v velikostnem razredu 10 cm. Pri upoštevanju 

obratovanju na HE Mokrice s konstantno gladino zgornje vode pri pretoku Q100 pa tudi v 

primeru 5 prelivnih polj in kratki poglobitvi dolvodne struge (400 m) še ne prihaja do 

obratovanja s povsem odprtimi zapornicami, zaradi česar tudi ni razlik v obsegu 

poplavljenosti in globinah vode med scenarijem s 5 oziroma 6 prelivnimi polji [34]. 

 

 

Pri upoštevanem obratovanju na HE Mokrice (s konstantno gladino zgornje vode do cca 

5500 m3/s pri varianti PP5-PGL400 oziroma do 7500 m3/s pri varianti PP6-PGL2600) tudi 

pri višjih visokih vodah (Q100) še ne prihaja do obratovanja s povsem odprtimi 

zapornicami, zaradi česar tudi ni razlik v obsegu poplavljenosti in globinah vode med 

scenarijem s 5 oziroma 6 prelivnimi polji. Razlike v pretokih in gladinah na mejnem 

prerezu so tako le posledica dolžine poglobitve struge dolvodno od pregrade HE Mokrice. 

Pri varianti s poglobitvijo v dolžini 400 m se v strugi pojavijo do 50 cm višje gladine od 

variante s poglobitvijo v dolžini 2600 m, zaradi česar se nekoliko več vode prelije na 

poplavna območja. Večji odliv vodne mase na poplavne površine ima za posledico tudi 

večje globine vode na spodnjem delu leve retenzije. Ugoden vpliv večje količine vodne 

mase odlite na retenzijo se kaže pri delnem znižanju konice VV vala (cca. Q100 m3/s) na 

mejnem profilu (cca. 10 m3/s). Gladine vode na mejnem profilu so v strugi Save pri 

varianti s kratko poglobitvijo (v dolžini 400 m) cca. 10 cm nižje kot pri obstoječem 

stanju.  

 

Ob upoštevanju poglobitve struge v dolžini 2600 m (kakršna je bila upoštevana tudi pri 

HHM) so gladine vode v strugi Save na mejnem prerezu cca. 60 cm nižje kot pri 

obstoječem stanju. Zaradi večje pretočne sposobnosti struge, kot v primer s krajšo 

poglobitvijo, pa se pri VV valovih višjih povratnih dob pojavi nekoliko višja konica [34].  
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Slika 67: PRIMERJAVA OBSEGA POPLAVLJENOSTI ZA RAČUNSKA PRIMERA OS IN POGLOBITEV 400 M 

(PGL 400) [34] 

 

 

 

 

 

Slika 68: PRIMERJAVA OBSEGA POPLAVLJENOSTI ZA RAČUNSKA PRIMERA OS IN POGLOBITEV 2600 M 

(PGL 2600 ) [34] 

 

 

PRIMERJAVA HIDROGRAMOV ODTOKA SAVE NA DRŽAVNI MEJI ZA STANJE 

NARAVNEGA VODOTOKA IN PO IZGRADNJI VERIGE HE NA SPODNJI SAVI [55] 
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Od zaključka zdnjega HHM modela v 2012 do sprejetja DPN je prišlo, ob upoštevanju 

pripomb ob javni razgrnitvi oz. razpravi in po reviziji idejnega projekta, do nekaterih 

sprememb ureditev na območju obeh DPN. Ker tako še ni bil preverjen vpliv vseh 

končnih ureditev DPN HE Brežice in HE Mokrice, niti še ni bil preverjen vpliv celotne 

verige HE na Spodnji Savi je bil v 2018 izveden nov model. V tem poročilu je podana 

podrobnejša predstavitev razmer na državni meji, s pomočjo primerjave hidrogramov 

odtoka za kontrolne prereze v Krškem, dolvodno od sotočja Save s Krko in na mejnem 

profilu reke Save med Republikama Slovenijo in Hrvaško, za stanje brez celotne verige 

HE na spodni Savii in za stanje po izgradnji načrtovanih + posegov DPN HE Brežice in HE 

Mokrice (t.j. končno stanje s posegi DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice) ter ob 

upoštevanju že delujočih gorvodnih hidroelektrarn od HE Vrhovo dolvodno. Hidravlična 

analiza je bila izvedena za ozka in široka visokovodna valova Save s povratnima dobama 

20 in 100 let. Da je mogoča primerjava teh rezultatov s preteklimi študijami je bil za 

Krko in Sotlo upoštevan stalni tok.  

 

 

Slika 69: SITUACIJSKI PRIKAZ KONČNEGA (SEPT. 2018) NAČRTOVANEGA STANJA OBMOČJA DPN HE 

MOKRICE Z VSEMI PREDVIDENIMI POSEGI [55] 

 

 

 

Odtočne razmere so bile obravnavane za naslednje scenarije: 

 QSava, 20, ozek = 2900 m3/s, QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok = 

50 m3/s 

 QSava, 20, širok = 2900 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 50 m3/s 
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 QSava, 100, ozek = 3750 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 100 m3/s 

 QSava, 100, širok = 3750 m3/s in QKrka, stalni tok = 80 m3/s in QSotla, stalni tok 

= 100 m3/s 

 

Glavne ugotovitve so naslednje: 

 Z (načrtovanimi) posegi po DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice se odtočne 

razmere, predvsem pri VV valovih nižjih povratnih dob (tj. pri pogostejših VV 

dogodkih), na odseku Save med mestom Krško in državno mejo z Republiko 

Hrvaško spreminjajo. Tako VV razbremenilnik HE Brežice kot tudi VV 

razbremenilnik HE Mokrice ostaja zaprt do skupnega pretoka Save Q20 

(QKrško=2900 m3/s oziroma QČatež=3130 m3/s), desna retenzija na območju 

Čateškega polja pa se povsem zapira. Retenzijske površine na območju DPN HE 

Brežice in DPN HE Mokrice so tako pri VV nižjih povratnih dob aktivirane v manjši 

meri. 

 Pri ozkih VV valovih nižjih povratnih dob se to odraža v zvišanju konice VV vala 

(pri ozkem VV valu Q20 za 84 m3/s na območju HE Brežice in dodatnih 45 m3/s na 

območju HE Mokrice) in pohitritvi potovanja konice (skupno na območju HE 

Brežice in HE Mokrice za 330 min). Ob upoštevanju tudi vpliva gorvodnih HE (HE 

Vrhovo – HE Krško) se odraža skupni vpliv celotne verige HE na Spodnji Savi v 

zvišanju konice za 155 m3/s in skrajšanju potovalnega časa za 420 min. 

 

Tabela 150: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA OZEK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q20 = 2900 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

 
*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 
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Slika 70: TRANSFORMACIJA OZKEGA Q20 VALA NA ODSEKU SOTOČJE S SAVINJO–DRŽ. MEJA [55] 

 

 

 Pri širokem VV valu Q20 je vpliv obratovanja HE Brežice in HE Mokrice ter 

izločanja retenzijskih površin pri Čatežu manj izrazit. Izkaže se, da je pri stanju 

brez HE, zaradi dolžine VV dogodka, retenzijski prostor v času nastopa konice že 

zapolnjen in je odlivanje vršnega dela VV vala manjše kot pri ozkih VV valovih. 

Konica se zato manj zniža, hkrati pa potuje hitreje. Glede na stanje brez HE 

Brežice in HE Mokrice se z vplivom posegov DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice 

konica širokega VV vala Q20 na odseku med Krškim in državno mejo celo zniža 

(za 11 m3/s), skupni vpliv celotne verige pa na meji s Republiko Hrvaško prinese 

povišanje konice za 5 m3/s. Čas potovanja VV vala se na območju HE Brežice in 

HE Mokrice skrajša za dodatnih 125 min, kar daje s skrajšanjem potovalnega časa 

preko gorvodnih HE skupno skrajšanje časa potovanja 200 min. 
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Tabela 151: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA ŠIROK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q20 = 2900 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 
*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

Slika 71: TRANSFORMACIJA ŠIROKEGA Q20 VALA NA ODSEKU SOTOČJE S SAVINJO–DRŽ. MEJA [55] 

 

 

 

Pri VV valovih Q100 sta VV razbremenilnika na obeh HE že aktivirana in ob konici tudi že 

povsem odprta. S tem so aktivirane tudi retenzijske površine, zaradi česar je vpliv HE 

Brežice in HE Mokrice manjši. Pri ozkem VV valu Q100 se konica preko območja HE 

Brežice in HE Mokrice poviša za 57 m3/s, čas potovanja VV vala pa skrajša za dodatnih 

55 min. Skupni vpliv celotne verige na Spodnji Savi na meji z Republiko Hrvaško prinaša 

povišanje konice za 72 m3/s in skrajšanje potovanja za 100 min. Vpliv pri širokem VV 

valu Q100 pa je nekoliko nižji in sicer se konica preko območja HE Brežice in HE Mokrice 

zviša le za 33 m3/s, pri tem pa konica preko območja potuje 110 min hitreje. Kumulativni 
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vpliv celotne verige pri širokem VV valu Q100 je tako dvig konice za 37 m3/s in 

skrajšanje časa potovanja za 50 min [55] 

 

 

Tabela 152: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA OZEK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q100 = 3750 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 

 

*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

 

 

Slika 72: TRANSFORMACIJA OZKEGA Q100 VALA NA ODSEKU SOTOČJE S SAVINJO–DRŽ. MEJA [55] 

 

 

Tabela 153: PRETOK KONICE REKE SAVE NA KONTROLNIH LOKACIJAH ZA ŠIROK VV VAL S PRETOKOM 

KONICE SAVE Q100 = 3750 M3/S NA GORVODNEM ROBNEM POGOJU CELOTNE VERIGE IN ČASI POTOVANJA 

KONICE PREKO  OBMOČJA HE BREŽICE IN HE MOKRICE (ČAS V KRŠKEM PRESTAVLJA ČAS POTOVANJA KONICE 

VV VALA MED SOTOČJEM SAVE IN SAVINJE IN PREREZOM DOLVODNO OD HE KRŠKO). [55] 
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*NS-naravno stanje, GS- grajeno stanje 

 

 

 

 

Slika 73: TRANSFORMACIJA ŠIROKEGA Q100 VALA NA ODSEKU SOTOČJE S SAVINJO–DRŽ. MEJA [55] 

 

 

 

 

 

PMF in NEK [34] 

 

− Ureditve struge in obvodnega prostora znotraj akumulacije HE Mokrice znižajo 

tudi vzdolžni potek gladin pri PMF. Glede na obstoječe stanje so gladine na lokaciji 

sotočja Save in Krke nižje za cca. 0,5 m. Cestno telo obvoznice Brežice, ki poteka 

prečno preko leve retenzije in mostni oporniki v Savi sicer povzročijo dvig gladin 
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na gorvodni strani glede na obstoječe stanje, vendar pa se vpliv gorvodno hitro 

izklini. Podobno znižanje gladin glede na obstoječe stanje, kot je bilo ugotovljeno 

na sotočju Save in Krke, se doseže tudi na odseku gorvodno do jezu HE Brežice. 

Zaradi nižjih gladin na odseku pod HE Brežice do sotočja Save in Krke, so nižje 

tudi gladine na desni retenziji iz katere se voda izliva nazaj v strugo. Gladine 

ostajajo več kot 0,5 m nižje kot pri obstoječem stanju. Tako na potek gladin 

gorvodno po desni retenziji, kakor tudi preko leve retenzije HE Brežice pa imajo 

predvsem vpliv ureditve DPN HE Brežice in njeno obratovanje. Za oceno vpliva 

ureditev DPN HE Mokrice so merodajne razmere v spodnjem delu desne retenzije 

in na območju sotočja Save in Krke, ki pa izkazujejo celo pozitiven vpliv ureditev 

na potek gladin ob nastopu PMF.   

 

 S preveritvijo poteka gladin na odseku reke Save mimo NEK (polovični lastnik je 

RH)in primerjavo z rezultati študije ˝Pretočne krivulje Save na odseku poplavnih 

zaščit NEK˝ je bilo dokazano, da posegi, ureditve in obratovanje HE Mokrice pri 

PMF ne vplivajo na poplavno varnost NEK. Ob skupnem upoštevanju končnih 

rešitev na celotnem območju med Krškim in Republiko Hrvaško (DPN HE Brežice 

in DPN HE Mokrice) se poplavna varnost pri PMF na območju NEK izboljšuje. 

Gladine so na odseku Save ob NEK do cca. 35 nižje kot pri obstoječem stanju, le 

dolvodno od lokacije razbremenilnika HE Brežice (tj. oddaljeno od NEK), kjer 

potek gladin prehaja v zajezitev, so gladine višje pri načrtovanem stanju. 

 

 

 HIDROLOŠKI REŽIM 

HE na Spodnji Savi bodo obratovale v pretočno-akumulacijskem režimu, vendar sta 

bazena HE Brežice in HE Mokrice predvidena za popolno izravnavo pretokov Save v 

mejnem profilu na velikost naravnega pretoka.  Za hidrološki režim v mejnem profilu 

smiselno veljajo razlage vplivov na nizke in visoke vode. Za srednje pretoke velja enako 

kot za nizke: ob postopni gradnji verige HE najbolj nizvodna stopnja vedno deluje kot 

izravnalni bazen za gorvodno (delno zgrajeno) verigo in v dolvodno strugo prevaja 

naravni pretok.  

 

Ob kritičnih visokih pretokih Save je potrebno v čim večji meri ohranjati sedanji poplavni 

režim. V ta namen se izvede prelivanje visokih voda v inundaciji na levem bregu Save v 

katerem se voda pred vračanjem v strugo Save zadržuje toliko časa, da bo oblika 

visokovodnega vala približno enaka naravni pred izgradnjo HE Mokric.  

 

HE Mokrice bo obratovala torej z naravnim pretokom, kakršen bi skozi mejni profil tekel v 

primeru, če na spodnji Savi ne bi bilo zgrajene verige HE. Ta pogoj je upoštevan tudi v 

koncesijski pogodbi. HE Mokrice ima za takšen način obratovanja ustrezen akumulacijski 

prostor, s katerim bo lahko skupaj z HE Brežice dnevno izravnavala spremenljivi pretok iz 

gorvodnih HE v spodnje savski verigi. V primeru dograditve HE na srednji Savi bo 

kompenzacijsko vlogo poleg HE Brežice prevzela tudi HE Mokrice.  
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Če bo zgrajena veriga HE tudi na hrvaški strani (HE Podsused, HE Prečko), bi bilo možno 

obratovanje tako sklenjene verige tudi v taktu. Takšen način obratovanja bi bil 

energetsko učinkovitejši z minimalnim nihanjem akumulacijskih bazenov (HE Mokrice, HE 

Podsused)  Za takšen način obratovanja bi bilo potrebno doseči meddržavni sporazum.  

 

V skladu s sprejetimi meddržavnimi obvezami Slovenije do Hrvaške (Zakon o ratifikaciji 

pogodbe med vlado R Slovenije in R Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij, 

U.l.RS 23/1997) je treba na mejnem profilu vzdrževati obstoječi režim pretokov, in sicer 

veljajo naslednje ugotovitve: 

 Odtočni režim predstavljajo nizke, srednje in visoke vode; 

 Tudi ob srednjih pretokih deluje zadnji dolvodni bazen verige kot izravnalni bazen, 

ki v spodnjo strugo prevaja naravni pretok, kar je veljalo že do sedaj za 

hidroelektrarne: Vrhovo, Boštanj, Blanca in Krško. 

 

Ohranitev pretokov v mejnem profilu je zagotovljeno na naslednji način: 

a) Kakor je že omenjeno, bo HE Mokrice na mejnem profilu zagotavljala sonaravni 

pretok, kakršen bi skozi mejni profil tekel v primeru, če na spodnji Savi ne bi bilo 

zgrajene verige HE. Takšen način obratovanja bo možen zaradi ustreznega koristnega 

volumna akumulacijskega bazena s pomočjo katerega bo HE Mokrice izravnavala dnevno 

spremenljiv pretok gorvodnih HE.  

b) Pri visokih pretokih bo z ohranitvijo poplavnega področja pri HE Brežice in HE 

Mokrice preprečen negativen vpliv izgradnje nasipov bazenov elektrarn (večje zvišanje 

konice in/ali pospešitev visokovodnega vala) na visokovodni režim Save. Predvidena je 

izvedba visokovodnih razbremenilnikov s katerimi bo omogočeno prelivanje visokih voda 

v retenzije in ohranjanje njihovega zadrževalnega učinka. Poleg tega se bazeni elektrarn 

v času velikih pretokov ne praznijo, t.j. ohranjajo konstantni volumen, zato k 

visokovodnemu valu ne prispevajo dodatnih vodnih količin (ta zahteva velja za vse 

elektrarne v verigi).  

 

Ukrepi, ki so predvideni izrecno za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike 

Hrvaške: 

 HE Mokrice je projektirana na tak način, da kompenzirajo obratovalne valove 

verige HE in na mejnem profilu zagotavljajo naravni pretok reke Save; 

 Pri visokih pretokih bo z ohranitvijo poplavnega področja pri HE Brežice in HE 

Mokrice preprečen negativen vpliv izgradnje nasipov bazenov elektrarn (večje 

zvišanje konice in/ali pospešitev visokovodnega vala) na visokovodni režim Save. 

Predvidena je izvedba visokovodnega razbremenilnika s katerimi bo omogočeno 

prelivanje visokih voda v retencije in ohranjanje njihovega zadrževalnega učinka. 

Poleg tega se bazeni elektrarn v času velikih pretokov ne praznijo, t.j. ohranjajo 

konstantni volumen, zato k visokovodnemu valu ne prispevajo dodatnih vodnih 

količin (ta zahteva velja za vse elektrarne v verigi). S temi ukrepi bo preprečen 

vpliv izgradnje akumulacijskih bazenov na potek visokovodnega vala, ki bo v 

mejnem profilu ostal nespremenjen tudi po izgradnji cele verige od HE Mavčiče do 

HE Mokrice; 

 V okviru IDP HE Mokrice se ne bo poglabljal skupni obmejni deljeni del korita reke 

Save; 
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 Poplavne vode iz območja retenzije zaradi visokovodnega preliva na levem bregu 

se vrnejo v Savo do visokovodnega nasipa ob Sotli;  

 Akumulacijski bazen se v času visokih voda ne bo praznil. 

 

1.11.7 VPLIV NA PODZEMNE VODE 

Problematika vpliva izgradnje HE Mokrice oz verige HE na podtalnico je bila do danes 

obravnavana v naslednjih študijah:  

 

 Inventarizacija ključnih stanj prostora, okolja in infrastrukture na vplivnem 

območju spodnje Save z ločevanjem ukrepov za izboljšanje sedanjega stanja in 

ukrepov zaradi izgradnje hidroelektrarn, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., 

december 2003; 

 Meritve lege podtalnice v prirodnem stanju, GZL, 1985, 1988; 

 Oceno vpliva hidroelektrarn na bodoče stanje podtalnice – zajezeno stanje, FAGG, 

1987; 

 Matematični model podtalnic Dobovskega in Čateškega polja, umerjen na visoki 

nivo podzemne vode,« (Georaz. d.o.o. in GeoSi, 2010) [22]; 

 Hidrološka obdelava podatkov monitoringa podzemnih voda  na vplivnem območju 

bodoče HE Mokrice, vpliv na termalni vodonosnik Čateških toplic (2008 - 2010 

(november 2012, GeoSi Inštitut za zemljeslovje d.o.o., GEORAZ, d.o.o. 

 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije HE Brežice in HE Mokrice je bila izdelana 

zgoraj omenjena študija vpliva na podzemne vode po izgradnji HE Mokrice (GeoSi, 

Georaz 2008, 2010). Študija bazira na podatkih stanja podtalnice v zadnjem obdobju tj. 

med letoma 2004 in 2010. Stanje podtalnice je bilo v tem obdobju kontinuirano merjeno 

v številnih piezometrih razporejenih na območju Dobovškega in Čateškega polja. Na 

osnovi visokega nivoja podtalnice izmerjenega v piezometrih v času 13. in 23.12.2008, 

kakor tudi vzporedne meritve nivojev v vodotokih, je bil postavljen hidrogeološki 

matematični model, ki je bil umerjen na omenjeni visoki nivo. Ničelnega stanja za 

podzemne vode na območju RH v času izdelave tega poročila ni bilo na voljo.   

 

V nadaljevanju navajamo izsledke Matematičnega modela podtalnic Dobovskega in 

Čateškega  polja [22]. Model podtalnice je bil umerjen na končno stanje ureditev 

predvidenih v IDP HE Mokrice za visoko stanje nivojev podzemne vode. Zaključki 

modeliranja kažejo, da bo na območju dobovskega in čateškega polja (razen manjšega 

dela na območju Mosteca) v bodoče visoki nivoji podtalnice nižji od obstoječih, pri čemer 

se ni modeliralo stanje nizkih nivojev podzemne vode, saj je znano, da akumulacije 

povzročijo dvig podtalnice in je zato pričakovati, da bodo v bodoče nizki nivoji podtalnice 

na celotnem območju višji, kot so današnji, kar je pozitiven vpliv v času sušnih obdobij 

predvsem na območjih zemljišč kmetijske rabe.  

 

Zajezitev bo v bodoče povzročila manj izrazito nihanje nivojev podtalne vode ne 

celotnem območju, celovito gledano pa bo nihanje znotraj meja sedanjih nizkih in visokih 

nivojev podzemnih voda, izjema je nekoliko povišan nivo podtalne vode samo na 
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območju Mosteca, kjer so nivoji visokih voda do 20 cm višji kot sedanji. V sklopu izdelave 

strokovne podlage [5] »Analiza nepremičnega premoženja na območje HE Mokrice, 

Savaprojekt, december 2014« so bili evidentirani objekti in so obravnavani v poglavju 

5.7 Vliv na človekovo nepremično premoženje. 

 

Na splošno se bo količina vodnega telesa na območju vpliva zajezitve povečala, nihanja 

pa se bodo umirila in bodo manj izrazita, kot so izražena v sedanjem stanju. Spremembe 

nivojev podzemne vode bodo večje neposredno ob akumulaciji in se bodo z oddaljenostjo 

od akumulacijskega bazena manjšale. 

 

Dobovsko polje 

Vpliv zajezbe HE Mokrice na podzemno vodo medzrnskega vodonosnika Dobovskega 

polja bo odvisen od nivoja vode v zajezbi in nivoja vode v drenažnih kanalih speljanih ob 

bočnih nasipih ter dolžine tesnilne zavese. Podzemna voda se bo napajala z dotoki iz 

rečnega korita, infiltracijo padavin, v manjši meri z dotoki iz zaledja in ob vstopu na polje 

Gabernice in Sotle z infiltracijo iz rečnih korit. Podzemna voda se bo drenirala v drenažni 

kanal zgrajen ob bočnem nasipu, deloma v Gabernico, Sotlo in v Savo  pod pregradnim 

profilom HE Mokrice.  

 

Tabela 154: NIVOJI PODZEMNE VODE V DOBOVSKEM POLJU [22] 

 Zahodni del 

polja 

Osrednji del - 

Mostec 

Osrednji del – 

Mihalovec, Loče 

in Dobova 

Vzhodni del 

- Rigonce 

Nivo podzemne vode (m.n.m) 141,5 - 142 140,1 136 – 137  135 

Razlika glede na obstoječe 

visoke nivoje podzemne vode 

 Do + 0,2 m Do - 0,3 m  Do – 0,5 m 

 

Na območju Mosteca bo nivo podzemne vode ob akumulaciji višji, kot je v obstoječem 

stanju (vendar pod najvišjimi izmerjenimi nivoji), severno od Mosteca pa bodo nivoji 

podzemne vode v okviru obstoječih nizkih nivojev. Na območju Mihalovca bodo v 

bodočem stanju nivoji podzemne vode nekoliko pod obstoječimi visokimi nivoji. Nivo 

podzemne vode bo nižji ob akumulacijskem bazenu oz. ob drenažnih kanalih ter tudi ob 

železniški progi vendar bodo nad obstoječimi nizkimi nivoji. Na območju Loč bodo nivoji 

podzemne vode na nivoju kot so bile izmerjeni visoki nivoji dne 23.12.2008. Severno od 

Loč to je na območju Dobove bodo nivoji podzemne vode padli na nivo obstoječih nizkih 

nivojev. 

 

Čateško polje 

Podzemna voda se bo drenirala v drenažni kanal zgrajen ob bočnem nasipu, deloma v 

jezerce Čateške toplice in iz polja ter jezerca v sušico, ki poteka od jezerca do struge 

ribnika Prilipe in od tu do drenaže.  

 

Tabela 155: NIVOJI PODZEMNE VODE V ČATEŽKEM POLJU [22] 

 Zahodni del 

polja 

Osrednji del - 

Čateške toplice 

Vzhodni del - 

Prilipe 

Nivo podzemne vode (m.n.m) 140 – 141 139,0 – 139,4 138,50 – 139,3 

Razlika glede na obstoječe 

visoke nivoje podzemne vode 

Do -0,5 m Do -0,2 m Do -0,23 m 
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Slika 74: SMER IN NIVO PODZEMNE VODE NA ČATEŠKEM IN DOBOVSKEM POLJU PO IZGRAJENI HE 

MOKRICE – SREDNJI NIVO VODE (HGEM d.o.o.,2015) 

  

Po končani gradnji lahko glede na izsledke matematičnega modela podzemne vode 

zaključimo, da bodo na Čateškem polju nivoji podzemne vode višji od obstoječih nizkih 

nivojev ter nižji od obstoječih visokih nivojev podzemne vode. Lahko rečemo, da se bo 

zaradi drenažnih kanalov nivo podzemne vode ustalil pod nivojem visoke vode.  

 

Glede na izdelan model in zgornje podatke lahko na območju dolvodno od elektrarne 

pričakujemo na levem bregu Save nekoliko znižan visoki nivo podzemne vode in sicer 

ocenjeno po sedanjem modelu do 0,4 m, kjer se ta razlika izklini  pri Sotli, ki je hkrati 

hidravlična bariera in se vplivi naprej več ne odražajo. Iz modela je sklepati, da bodo 

obstoječi srednji nivoji na obravnavanem območju višji kot v obstoječem stanju, prav 

tako se posledično pričakuje minimalno povišanje srednje nivoje gladine podtalnice tudi 

do reke Sotle.   

 

Znano je, da akumulacije povzročijo dvig podtalnice in je zato pričakovati, da bodo v 

bodoče nizki nivoji podtalnice na celotnem območju višji, kot so današnji, posledično tudi 

do reke Sotle, kar je pozitiven vpliv v času sušnih obdobij predvsem na območjih zemljišč 

kmetijske rabe. 

 

Glede na izdelan model in zgornje podatke za desni breg dolvodno pričakujemo nekoliko 

znižan visoki nivo podzemne vode in sicer ocenjeno po sedanjem modelu do -0,2 m. Ker 

je desna stran (dolvodno)  celotna na slovenski strani v dolžini cca 3000 se ta razlika na 

obravnavanem odseku izklini in nima vpliva na hrvaško stran, zato bodo vsi hidrološki 
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režimi (v kolikor se ohranja samo poglobitev v dolžini 400 m) dejansko enaki sedanjem 

hidrološkem režimu. 

 

V novembru 2014 je investitor HESS pristopil in naročil reambulacijo obstoječega modela 

[22]. Model je bil naročen z vidika izboljšanja natančnosti rezultatov predvsem robnega 

območja obstoječega modela in v sklopu reambulacije naročil tudi dodatna terenska in 

laboratorijska dela, ki bodo pripomogla k izboljšanju natančnosti rezultatov, kot tudi 

razširitvi nabora opazovanih primerov: 

 

 Razširitev opazovanega obdobja za umerjanje modela (hidrogeološki podatki 

obdobja med 2007 do 2014); 

 Izvedena je dopolnitev hidrogeološkega monitoringa z 8 novimi piezometri in 7 

limnigrafi (robno območje modela); 

 Umerjanje modela na srednji in visoko nivo podzemne vode za bodoče stanje; 

 Preverbe različnih variant tesnitev. 

 

Namen reambulacije je bil tudi pripraviti izhodišča in potrditi končne tehnične rešitve za 

fazo DGD (izdelava projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja).  

 

Stalno spremljanje podzemne vode se bo izvajalo tudi po izgradnji HE Mokrice. Po potrebi 

se bo dogradila tudi mreža piezometrov. V sistem spremljanja podtalnice bazena se bodo 

razen piezometrov, ki so bili izvedeni pred polnitvijo bazena vključili tudi piezometri, ki 

bodo izvedeni v okviru tehničnih opazovanj jezovne zgradbe in nasipov.  

 

Vplivi HE Mokrice na režim in kvaliteto podzemnih voda na območju RH bodo 

zanemarljivi. Na območju dolvodno od HE Mokrice ter do sotočja Sotle in Save se lahko 

na levem bregu Save pojavi znižanje gladin podzemne vode zaradi poglabljanje korita 

reke Save. Poglabljanje bo potekalo zgolj na slovenski, na ta način bo tudi vpliv na nivoje 

podzemne vode prisoten večinoma le na območju RS, v vsakem primeru pa se bo vpliv 

izklinil do sotočja Save in Sotle. Ker v obravnavanem projektu IDP HE Mokrice ni 

predvideno poglabljanje skupnega dela Save, vplivov na črpališča pitne vode v RH 

(Bregana in Strmec) ne bo. Ker se z izgradnjo HE Mokrice tudi ne bo poslabšala kvaliteta 

Savske vode ne pričakujemo negativnih vplivov na kakovost podzemnih voda na območju 

RH.  

 

Dopolnitev september 2017 

 

Konec leta 2014 in začetek 2015 se je s strani HESS, d.o.o. naročila reambulacija modela 

podzemnih vod z naslovom »Analiza podatkov okoljskega hidrogeološkega monitoringa in 

izdelava matematičnega modela podzemne vode za območje HE Mokrice 2009-2014, 

HGEM d.o.o., junij 2015«. Model je bil naročen z vidika izboljšanja natančnosti rezultatov 

predvsem robnega območja obstoječega modela (meja z RH) in za potrebe nadaljnje 

izdelave projektne dokumentacije (DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega 

dovoljenja). 

V obsegu izvedene reambulacije modela so bila opravljena tudi dodatna terenska in 

laboratorijska dela, dogovorjena v času bilateralne strokovne skupine, in sicer: 
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 za Gabrnico, Sušico in Sotlo so se izvedle geodetske meritve, ter postavilo 7 novih 

limnigrafov (2 na reki Sotli, 2 na Gabrnici, 1 potoku Sušec, 1 na jezeru Prilipe, 1 

na jezeru Čatež), 

 obdelava meritev nivojev v vodotokih, za srednji in visoki nivo iz podatkov 

monitoringa podzemnih in površinskih voda na vplivnem območju HE Mokrice za 

obdobje 2007 do 2014, 

 izvedba mreže novih piezometrov (8 piezometrov). 

 

Nastavitev in umerjanje matematičnega modela vodonosnikov Dobovskega in Čateškega 

polja na osnovi dodatnih raziskav in rezultatov meritev monitoringa podzemnih in 

površinskih voda v daljšem časovnem obdobju (2009 – 2014) je potrdilo rezultate 

predhodnih modeliranj podzemne vode (GeoSi d.o.o. & GEOKO d.o.o, 2007; GeoSi d.o.o. 

& GEORAZ d.o.o., 2009), pri čemer pa je z umeritvijo zadnjega modela na večji nabor 

izmerjenih podatkov bil dosežen višji nivo umeritve in s tem večja zanesljivost rezultatov 

simulacij zadnjega modela (HGEM d.o.o.,2015) v primerjavi s predhodnima 

(2007, 2009). Bistveni zaključki presoje čezmejnih vplivov iz zadnjega modela (HGEM 

d.o.o., 2015) so, da predvideni poseg izgradnje in obratovanja HE Mokrice na 

obmejnem območju med Slovenijo ter Hrvaško ne bo znižal podzemne vode pod 

obstoječe nivoje (velja tudi za HR stran, ker se odsek dolvodno za mejo DPN na reki 

Savi ne poglablja), kota reke Save na mejnem profilu pa ostaja nespremenjena. V 

primeru visokih vod v povprečju lahko pričakujemo približno enake nivoje v 

primeru srednjih in nizkih vod pa nekoliko višje kot so sedaj. Med drugim iz izdelanega 

modele izhajajo tudi zaključki, da se bo vpliv akumulacije dolvodno od HE Mokrice 

poznal predvsem s povečanjem dotokov in povečanjem razpoložljivih količin podzemne 

vode črpališča Bregana, kar pomeni izboljšanje obstoječega stanja glede oskrbe s 

pitno vodo. 

1.11.8  VPLIV NA EKOLOŠKO IN KEMIJSKO STANJE VODA 

Med obratovanjem HE Mokrice bodo prisotni pomembni vplivi na vodnem telesu (VT) 

Sava Krško – Vrbina. Vpliv na VT Krka Otočec - Brežice bo ob ustrezno izvedenih 

omilitvenih ukrepih nebistven, medtem ko vpliva na VT Sotla Podčetrtek - Ključ in VT 

Sava mejni odsek praktično ne bo. 

 

Vpliv na ekološko stanje vodnega telesa na hrvaški strani bo primerljiv z oceno vpliva na 

ekološko stanje VT Sava mejni odsek. 

 

Tabela 156: OPIS VPLIVOV POSEGA HE MOKRICE NA EKOLOŠKO STANJE VT SAVA MEJNI ODSEK 

Opis elementa  Opis možnih vplivov 

Biološki elementi; 

 Sestava in številčnost 

vodnega rastlinstva 

(fitobentos in makrofiti); 

Taksonomska sestava in številčnost fitobentosa in 

makrofitov se bosta malo spremenili v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Niso predvidene 

pospešene rasti fitobentosa ali višjih rastlin, ki bi 

lahko povzročile neželene motnje organizmov, 

prisotnih v vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski 
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kakovosti vode ali sedimentu. Ohranjeno bo dobro 

stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Sestava in številčnost 

bentoških nevretenčarjev; 

Taksonomska sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev se ne bosta spremenili v primerjavi z 

združbami, značilnimi za tip. Ohranja se dobro stanje. 

Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Sestava, številčnost in 

starostna struktura rib. 

Starostna struktura ribjih združb bo lahko kazala 

znake motenj zaradi človekovih vplivov na fizikalno-

kemijske ali hidromorfološke elemente kakovosti in v 

nekaterih primerih znake prekinitev v 

razmnoževalnem procesu ali razvoju določene vrste, 

in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo nekateri 

starostni razredi. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente*; 

 Hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

 Količine in 

dinamike 

vodnega 

toka; 

Količina vode se na VT ne spreminja. Dolvodno od HE 

je pričakovan naravnemu podoben hidrološki režim. 

Na tem delu Save se v VT vrnejo tudi vse iz 

akumulacije izcejene podzemne vode.  Ni vpliva (A ali 

5). 

Povezave s 

telesi 

podzemne 

vode; 

Povezava s telesi podzemne vode se ne spremeni. Ni 

vpliva (A ali 5). 

 

Kontinuiteta toka: 

 Migracija rib Na migracijo rib ne bo neposrednega vpliva. Na HE 

Mokrice sta predvidena prehoda za vodne organizme. 

Ni vpliva (A ali 5). 

Premeščanje 

sedimenta 

Na tem odseku ne bo grajenih ovir, ki bi ovirali pretok 

proda. Po pa prisoten daljinski in kumulativen vpliv 

verige gorvodnih HE. Ob vnašanju proda v Savo iznad 

jezu NEK bo vpliv zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

 Spreminjanja 

globine in 

širine reke; 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

Strukture in 

substrata 

rečne struge; 

Dolvodno od HE Mokrice je med obratovanjem 

predvideno odlaganje proda, ki ga bodo odvzemali iz 

jezu pri NEK. Na ta način naj bi se z umetnim 

dodajanjem rinjenih plavin ustavil oz. upočasnil 

proces poglabljanja Spodnje Save. Posledično se bo 

tudi obogatila struktura substrata. Ni vpliva (A ali 5). 

Strukture 

obrežnega 

pasu; 

Ni sprememb.  Ni vpliva (A ali 5). 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente; 
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 Splošni fizikalno-kemijski elementi; 

 Toplotne 

razmere; 

Možno je manjše povečanje povprečnih rečnih 

temperatur zaradi kumulativnih vplivov vseh 

gorvodnih akumulacij (glej poglavje v nadaljevanju). 

Glede na meritve iz leta 2019 [60] pa lahko v 

določenem obdobju zaradi stratifikacije na iztoku 

prihaja do nižjih temperatur kot so vstopne 

temperature. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Kisikove 

razmere; 

Morebitno pomanjkanje kisika v gorvodni akumulaciji 

se bo nevtraliziralo z obogatitvijo vode s kisikom v 

podslapju. Ni pričakovanih bistvenih sprememb glede 

na obstoječe stanje. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Slanost; Slanost oz. električna prevodnost se ne spreminja 

oz. je odvisna od drugih parametrov, ki niso 

neposredno vezane na zajezitev reke (npr. 

onesnaženost reke, vodostaj). Vpliv je zanemarljiv 

(B+ ali 4+). 

Zakisanost; V primeru evtrofikacije se pričakuje povečana 

zakisanost. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 4+). 

Stanje hranil; Stanje s hranili se ne poslabša - se ne vnašajo nova 

hranila. Lahko pa se izrazi evtrofikacija zaradi 

obstoječih hranil v vodi.  

Ker je predvidena izgradnja pretočnega tipa HE, je 

možnost razvoja evtrofnosti majhna oz. je lahko 

izrazita v sušnem obdobju in nizkih pretokih, kljub 

temu pa je predviden pojav t.i. latentne oz. 

potencialne evtrofnosti. Vpliv je zanemarljiv (B+ ali 

4+). 

 Posebna onesnaževala; 

  Sintetična ali 

nesintetična 

onesnaževala, 

za katera se 

ugotovi, da se 

v pomembnih 

količinah 

odvajajo v to 

vodno telo. 

Ni sprememb. Ni vpliva (A ali 5). 

 

 

Med gradnjo HE Mokrice bo vpliv na kakovost vodotoka neposreden in zanemarljiv, 

predvsem kar se tiče občasne kalnosti reke zaradi del v strugi. Vpliv kalnosti bo 

kratkotrajen in ne bo trajal ves čas gradnje. Kalnost bo najbolj prisotna v fazi gradnje 

obvoda za gradbeno jamo jezovne zgradbe. Povzročena kalnost se bo z določeno razdaljo 

usedla na rečno dno. Ob prvi visoki vodi bodo vplivi povečane kalnosti zaradi gradnje HE 

Mokrice nezaznavni. 
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Zaradi prisotnih hranil v vodi, predvsem v odpadnih vodah, lahko prihaja ob daljšem 

zadrževalnem času v akumulacijah do pospešene rasti planktonskih organizmov in 

posledično do evtrofikacije vodnega telesa. Če se v nizu akumulacij pojavi evtrofikacija, 

bo investitor sodeloval s pristojno upravo, ki bo načrtovala in izvajala ukrepe za 

izboljšanje stanja kot so odstranjevanje vsebnosti hranil v odpadnih vodah na čistilnih 

napravah, kontrola obrežne vegetacije v litoralnem delu akumulacije ter zagotavljanje 

oksičnih pogojev v usedlinah akumulacije, ki omogočajo aerobno razgradnjo organskih 

snovi. 

 

Zajezitev ne vpliva neposredno na kakovost voda, vendar pa povzroči upočasnitev toka 

in spremembo temepraturnega režima, kar vodi v spremenjene procese v akumulaciji, ki 

lahko vodijo v poslabšanje ekološkega stanja voda. V akumulacijskem bazenu se ob 

določenih pogojih lahko razvije evtrofikacija, kemijskega stanja voda zajezitev 

neposredno ne poslabšuje. Kljub temu se bo stanje voda opazovalo v skladu s 

programom monitoringa.  

 

Evtofikacija je biološki odziv na povečano vsebnost hranil, ki se kaže v intenzivni rasti 

vodnih rastlin. Po obnovi elementov rečnega ekosistema, brežin, struge in obvodnega 

prostor, ki so bili med gradnjo spremenjeni ali uničeni, je s spremljanjem stanja območja 

mogoče slediti uspešnost ponovne vzpostavitve spremenjenega ekosistema.  

 

Akumulacije kažejo podobne hidrodinamične, kemijske in biološke značilnosti kot naravna 

jezera. Kljub temu da gre za na videz bolj ali manj podobni vodni telesi, pa lahko 

upravljanje akumulacije pomembno prispeva k spremembi fizikalno-kemijskih značilnosti 

in bioloških elementov kakovosti. V večini primerov namreč oblika akumulacije, način 

upravljanja in nenaravna lokacija povzročijo precejšnje razlike osnovnega limnološkega 

vedenja.   

 

Napoved ekološkega stanja v akumulaciji HE Mokrice in VT Sava mejni odsek 

 

Namen tega poglavja je primerjava parametrov ekološkega stanja na različnih odsekih 

spodnje Save (predstavljeni v Zvezku 4) za oceno napovedi bodočega ekološkega stanja. 

Radi bi obravnavali stanje fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti na 

akumulacijah, ki so različno dolgo dejavne. V primerjavo smo vključili merilna mesta v 

Vrhovem (HE Vrhovo dejavna od leta 1993), Boštanju (HE Boštanj dejavna od leta 

2006), Blanci (HE Blanca dejavna od leta 2008) in Brestanici (HE Krško v poskusnem 

obratovanju od aprila 2013). Državna merilna mesta so na HE Vrhovo ter HE Krško 

(Brestanica), medtem ko je meritve na HE Boštanj ter HE Blanca in HE Krško izvajal 

ERICO Velenje inštitut za ekološke raziskave d.o.o..  

 

Fizikalno kemijski elemnti  

 

Vrednosti biokemijske potrebe po kisiku (BPK5) so za večino merilnih mest pod mejo 

določljivosti metode za BPK5 (1,6 mg O2/l). Tudi za HE Vrhovo, ki je aktivna najdlje časa. 

Kar pomeni, da lahko tudi po izgradnji HE Mokrice pričakujemo, da bo BPK5 kazal na zelo 

dobro stanje. Ravno tako je na vseh merilnih mestih na spodnji Savi koncentracija nitrata 
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spada znotraj razreda zelo dobro oz. dobro ekološko stanje. Povprečne vrednosti na 

merilnem mestu so pri dalj časa dejavnih hidroelektrarnah v Vrhovem in v Boštanju 

nekoliko višje od tistih pri mlajših v Blanci in Brestanici. Ocenjujemo, da bo po izgradnji 

HE Mokrice ekološko stanje za nitrat (trofičnost) ostalo dobro. Ravno tako je za celotni 

fosfor in posebna onesnaževala stanje od leta 2009 do 2015 med dobrim in zelo dobrim. 

V spodnji tabeli prikazujemo oceno za fizikalno kemijske elemente, ki jih lahko 

pričakujemo po zajezitvi HE Mokrice. Za VT Mejni odsek pričakujemo glede na meritve 

obstoječega stanja na merilnem mestu Jesenice na dolenjskem dobro ali zelo dobro 

stanje za kemijske in fizikalno kemijske elemente. Kar je odvisno tudi od hidroških 

razmer. 

 

Tabela 157: PREDVIDENO STANJE KEMIJSKO FIZIKALNIH ELEMENTOV NA OBMOČJU EKUMULACIJE HE MO 

– VT SAVA KRŠKO VRBINA 

 

Vodni odsek 

Kemijski in fizikalno kemijski elementi 

Splošni fizika-kem- elementi 

P. ones. 

BPK5 Nitrat Cel. fosfor 

VT SAVA KRŠKO 
VRBINA ZELO DOBRO DOBRO DOBRO ZELO DOBRO 

VT SAVA MEJNI 
ODSEK 

ZELO DOBRO 

DOBRO ALI DOBRO ALI 

ZELO DOBRO ZELO DOBRO ZELO DOBRO 

 

 

Spremembe v fizikalno kemijski strukturi vodotoka reke Sotle se v času obratovanja HE 

Mokrice ne predvideva, saj obratovanje HE Mokrice ne bo vpllivala na kemisjke in 

kemijsko fizikalne elemente vodotoka.  

 

V vodotok reke Sotle se ne posega, zato v času gradnje vplivov ni. Poseg HE Mokrice ne 

bo povzročili nove morfološke obremenitve vodnega telesa izlivnega dela reke Sotle, prav 

tako ni predvidenih vplivov, ki bi vplivali na biološke elemente reke Sotle. 

 

 

Biološki elementi kakovosti 

 

Po pregledu fitobentosa na HE Vrhovem, HE Brestanici, HE Blanci in HE Krško v obdobju 

med 2012 in 2019 lahko predvidimo, da imajo HE negativni vpliv na oceno fitobentosa 

(modul trofičnosti). 

 

Predpostavimo lahko, da na slabo stanje bentoških nevretenčarjev (organizmi, ki živijo 

na in v rečnem dnu) na HE Vrhovo vpliva več faktorjev: 

 HE Vrhovo je najdlje delujoča (več kot 20 let) HE in se je v njej dno že močno 

preoblikovalo (prisotnost usedlin oz. mulja na dnu); 

 HE Vrhovo je prva v sklopu elektrarn na Spodnji Savi, kar pomeni da se v njej 

zadrži in usede na dno večji del plavin iz Savinje in srednje Save, vključno z 

onesnaženjem iz industrijskega predela Zasavja in Celjske kotline. 
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Na podlagi tega lahko ocenimo, da se bo tudi na HE Mokrice z leti (10 let in več) stanje 

bentoških nevretenčarjev poslabšalo zaradi postopnega nalaganja sedimentov na dno. Ni 

pa nujno da bo doseženo slabo stanje (trenutno je na območju HE Mokrice dobro 

saprobno stanje za bentoške nevratenčerje) ker se bo večji del onesnaženja zadržal na 

gorvodnih HE. Ravno tako je predvideno čiščenje rečnih sedimentov. 

 

Podatki o ekološkem stanju voda na območju verige spodnje Save so preveč pomanjkljivi 

oz. meritve po novi metodologiji ne potekajo dovolj časa, da bi lahko z gotovostjo ocenili 

vplive HE na ekološko stanje vode (Biološki elemneti kakovosti). Na posameznih merilnih 

mestih ekološko stanje voda niha bolj v odvisnosti od leta do leta, kot od lokacije. 

Predpostavimo lahko, da je na dolgi rok (cca 10 let) možno pričakovati poslabšanje 

ekološkega stanja voda na HE Mokrice, predvsem po modulu hidromorfološke 

spremenjenosti in saprobnost (bentoški nevretenčarji). Pričakujemo lahko tudi 

poslabšanje elementa ribe in fitoplankton. Iz razpoložljivih podatkov ni možno razbrati 

intenzivnejšega spreminjanja stanja vodotoka zaradi zajezitve (izgradnje HE). Ekološki 

monitoring se v Sloveniji izvaja zadnjih devet let. Prve prave trende spreminjanja 

ekološkega stanja se bo dalo napovedati šele po desetih letih rednega monitoringa na 

vseh akumulacijskih bazenih HE na spodnji Savi.  

 

Glede na razpoložljive podatke pa lahko predvidevamo, da se ekološko stanje vode po 

izgradnji HE Mokrice ne bo bistveno spremenilo v naslednjih štirih letih po izgradnji HE. 

Predvidoma se bo stanje poslabšalo za bentoške nevretenčarje zaradi trenutne 

degradacije habitata ob izgradnji, vendar se pričakuje zboljšanje tudi tega stanja v prvih 

letih po izgradnji, kasneje pa postopno ponovno slabšanje s končnim stanjem umirjanja 

trenda slabšanja.    

 

Ekološko stanje voda na HE Mokrice – VT Sava Krško Vrbina lahko pade v razred slabo 

stanje ob hkratnem pojavu izredno sušnega leta11, zato je nujno izvesti vse omilitvene 

ukrepe, da se ublažijo škodljivi vplivi plana. Na območju VT Sava Mejni odsek bodo 

razmere zaradi hitrejše tekočega toka boljše in ocenjujemo, da ne bo prihajalo do 

zmernega stanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11 V letu 2011 je bilo na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem že zmerno stanje zaradi elementa fitobentos 
in makrofiti (saprobnost) vendar je to merilno mesto dolvodno od predvidene HE Mokrice in tudi dolvodno od 
pritoka Sotle. Namreč v letu 2009 ko je na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem bilo zaradi elementa 
fitobentos in makrofiti (trofičnost) zmerno stanje je bilo gorvodno na merilnem mestu Podgračeno (ki leži na 
območju predvidene HE Mokrice) stanje za fitobentos in makrofiti (trofičnost) za dva razreda boljše to je zelo 
dobro. Iz tega lahko predvidevamo, da je merilno mesto Jesenice na Dolenjskem pod vplivom pritoka Sotle. 
Med merilnim mestom Podgračeno in Jesenice na Dolenjskem namreč ni drugih pritokov oz. izpustov odpadnih 
voda, ki bi lahko vplivali na poslabšanje ekološkega stanja razen Sotle.  



Št. mape: HIMK---SP/M02 

Zvezek 5  534 / 558 

 

 

Št. projekta: HIMK---0608 Datum: maj 2020, do. avg. 2020, do. dec. 2020, do. apr. 2021 

Tabela 158: PREDVIDENO STANJE BIOLOŠKIH ELEMENTOV KAKOVOSTI V AKUMULACIJI HE MOKRICE – VT 

SAVA KRŠKO VRBINA 

 

Biološki elementi kakovosti - Ocena predvidenega stanja 

DOBRO 
 

Fitobentos in makrofiti Bentoški nevretenčarji 

Saprobnost Trofičnost Saprobnost Hidr. sprem 

VT SAVA KRŠKO 
VRBINA 

DOBRO  / 

DOBRO ZMERNO ZMERNO ali ZELO DOBRO 
VT SAVA MEJNI 

ODSEK 
DOBRO  / DOBRO  / DOBRO 

 
DOBRO 

 ali ZELO DOBRO ali ZELO DOBRO 

 

 

HE Mokrice na spremembe bioloških elementov reke Krke in Sotle v času njenega 

obratovanja ne bo vplivala.  

 

Za pregrado HE Mokrice je predvideno stanje za biološke elemente kakovosti sledeče: 

 

 

Tabela 159: PREDVIDENO STANJE BIOLOŠKIH ELEMENTOV KAKOVOSTI DOLVODNO ZA PREGRADO HE 

MORKICE – VT SAVA MEJNI ODSEK 

 

Biološki elementi kakovosti 

Fitobentos in makrofiti Bentoški nevretenčarji 

Saprobnost Trofičnost Saprobnost Hidr. sprem 

DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO 

 

 

Ocena predvidenega vpliva glede na primerjavo z gorvodnimi HE za sestavo, številčnost 

in starostno strukturo rib 

 

Glede na stanje in popis ribjih združb iz gorvodnih hidroelektrarn (HE Blanca, HE Boštanj) 

in opravljenih monitoringov je možno zaključiti, da se celokupna številčnost rib v Savi ne 

bo bistveno spremenila. Na VT Sava Krško Vrbina je pričakovati povečanje številčnosti 

združbe rib, ki jim ustrezajo počasne vode v primerjavi z združbam, ki jim ustrezajo 

hitrejši tok, medtem ko pod jezovno zgrdbo, to je na VT Sava mejni odsek ta vpliv ne bo 

več prisoten. Ravno tako ne bo vpliva na mejno reko Sotlo, ki je pomembno drstišče za 

ribe na VT Sava mejni odsek. Metodologija za določanje ekološkega stanja površinskih 

voda za biološki element kakovosti - ribe (splošna degradiranost) ni sprejeta. Za to se v 

nadaljevanju pri pregledni oceni vpliva posega HE Mokrice na stanje površinskih voda za 

ribe  določa ocena »negotovo«. 
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Vpliv na kemijsko stanje voda – VT Sava mejni odsek 

 

Vpliv na kemijsko stanje površinskih voda z izvedbo plana ne bo slabši saj ni predvidenih 

novih virov kemičnega onesnaženja površinskih voda. Tehnološke in komunalne odpadne 

vode bodo zbrane v greznici in vodene na CČN Brežice. Meteorne vode s streh bodo 

ponikane, z utrjenih in potencialno onesnaženih površin pa bodo speljane preko lovilcev 

olj ter v Savo.  

 

Med obratovanjem strojnice HE Mokrice za mazanje vrtečih se delov ter kot hidravlično 

olje (dvigovanje zapornic ipd.) se bo uporabljalo biološko razgradljivo olje. Za 

preprečevanje onesnaževanja vodotoka z oljem, kot posledica morebitne okvare ali 

nepazljivosti, je vsa drenaža, pri kateri obstaja možnost prisotnosti olja, (t.j. drenaža 

turbinskih jaškov ter tal na drenaža strojnice) speljana v spodnjo vodo preko 

izločevalnika olja.  

 

Pojav evtrofikacije 

 

Na osnovi modeliranja evtrofnih pojavov v bazenih od Vrhovega do Mokric je bil ocenjen 

vpliv na kakovost voda v akumulacijskem bazenu. Model je prikazan v naslednjem 

gradivu: 

 Inventarizacija ključnih stanj prostora, okolja in infrastrukture na vplivnem 

območju spodnje Save z ločevanjem ukrepov za izboljšanje sedanjega stanja in 

ukrepov zaradi izgradnje hidroelektrarn, december 2003, Savske elektrarne 

Ljubljana d.o.o. 

 

Rezultati študije so pokazali, da obstoji potencial za evtrofikacijo v bazenih. Stanje se 

danes izboljšuje zaradi gradnje komunalnih čistilnih naprav, za kar obstaja operativni 

program, ki bo zaključen tudi z izgradnjo najmanjših čistilnih naprav do leta 2018. To je 

skrajni rok izvedbe, medtem ko se v okviru gradnje hidroelektrarne ta rok skrajšuje in 

usklajuje z roki gradnje. Načeloma bo zaradi tega ukrep s čiščenjem odplak zadostoval, v 

kolikor pa bi nastopile težave z evtrofikacijo, so predvideni tudi ukrepi na sami 

akumulaciji. 

 

Stanje evtrofikacije v času gradnje in v času obratovanja bo spremljano in sicer  meritve 

vseh parametrov, ki so pokazatelji evtrofikacije (bioloških in fizikalno-kemijskih). 

Monitoring se bo izvajal na treh lokacijah nad posegom, pod posegom in zaradi lažje 

prepoznave vpliva posega, referenčnosti in primerljivosti podatkov  v akumulaciji sami.  

 

V primeru havarij oziroma ekoloških nesreč, ki vplivajo na ekološko in kemijsko stanje 

reke Save ter količinsko in kemijsko stanje podzemnih voda  v območju načrtovanih 

elektrarn na spodnji Savi, bo koncesionar pri ugotavljanju stanja in zagotavljanju 

pogojev za njegovo izboljšanje sodeloval z ustreznim državnim ter s predstavniki lokalne 

skupnosti in bo o posledicah obvestil organ sosednje države.   
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Topolotne razmere 

 

Za ilustracijo pojava in sprememb rečne termike pred in po izgradnji dodatnih objektov 

so bistveni zaključki poročila Toplotna obremenitev Save, medsebojni vplivi energetskih 

objektov ob in na reki Savi z vidika toplotne obremenitve Save – revizija a (IBE d.d. 

2003, 2012), pri čemer pa je potrebno opozoriti, da so v sedanjem oz. izračunanem 

bodočem stanju obremenitve manjše, zato je pričakovati nižje dejanske 

temperature, ki so navedene v alinejah spodaj, ker TET več ne obratuje: 

 

 Srednje mesečne rečne temperature se na račun izgradnje verige HE ne bodo 

spremenile, oziroma so pričakovane spremembe velikostnega reda modelske 

napake poenostavljenih 1D (linijskih) modelov. Z dodatnimi kontrolami modela 

HOTCHAIN v rev. A (2012) je bilo namreč ugotovljeno, da so modelsko 

prognozirana (2003) naraščanja povprečnih mesečnih rečnih temperatur na 

odseku od sotočja Save in Savinje do konca zgrajene verige (HE Blanca) enaka ali 

manjša od točnosti modelov (izračunov) za primere iz leta 2010. Poleg tega je bilo 

v rev. A (2012) ugotovljeno, da so naravna povišanja srednjih rečnih temperatur 

na začetku odseka (sotočje Save in Savinje) v zadnjem desetletju enakega reda 

velikosti kot morebitna povišanja zaradi bazenov na odseku sotočje – HE Blanca; 

 Spremembe naravnih pogojev v zvezi s termiko Save, ki so bile v letu 2003 še 

špekulacija, so bile v letu 2011 potrjene tako z analizami študije kot z meritvami 

Agencije RS za okolje (ARSO). Trendi (naravnega) naraščanja rečnih temperatur 

so potrjeni tako na Savi pri Litiji (Hrastnik ima za primerjave prekratek niz 

podatkov) kot na Savinji pri Velikem Širju in Savi pri Čatežu. Srednja temperatura 

Save pri Litiji je od leta 1950 do 2005 narasla za 2ºC, torej v povprečju za 0,36ºC 

v 10 letih, v Čatežu pa je bila v desetletju 2000–2010 za 0,9ºC višja, kot v 

predhodnem obdobju 1977–2000. Najvišja temperatura Save je pri Litiji v zadnjih 

55 letih povprečno narasla za 0,11ºC/leto, v Velikem Širju pa so bili posamezni 

mesečni maksimumi (maj, julij) v desetletju 2000–2010 višji tudi do 4ºC od 

ustreznih maksimumov preteklega obdobja 1986–2000. Razporejeno na celotno 

obdobje 1986–2010 znaša to cca 0,08ºC/leto. Če upoštevamo, da je bila HE 

Vrhovo zgrajena v letu 1992, je torej maksimalna naravna rečna temperatura 

Save na vstopu v verigo HE od takrat do danes narasla za cca 2ºC in je glede na 

trende pričakovati še nadaljnji dvig. Za trend naravnega naraščanja rečne 

temperature so odgovorne tudi podnebne spremembe; 

 Stratifikacija bazenov. Z dvema serijama meritev v bazenih Vrhovo, Boštanj in 

Blanca v letu 2011 je bila v poletnem času ugotovljena močna vertikalna 

spremenljivost rečne temperature, ki se je preko dneva spreminjala. Ta 

»stratifikacija« je verjetno glavni razlog za ugodne učinke bazenov v obdobju 

izrednih hidro-meteoroloških razmer, saj omogoča intenzivnejšo in zakasnjeno 

toplotno izmenjavo med reko in atmosfero. 

 

Za spremljanje čezmejnih vplivov in uspešnost izvajanja omilitvenih ukrepov se predvidi 

monitoring stanja vode reke Save za fizikalne parametre (dT, T), kemijske, fizikalno- 

kemijske in biološke parametre pred izgradnjo HE Mokrice, v času gradnje in med 

obratovanjem HE. 
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Opis ukrepov 

 

Ukrepi, ki so predvideni za omilitev čezmejnih vplivov na ekološko in kemijsko stanje 

voda na območju Republike Hrvaške: 

 Brežine akumulacije in vseh pritokov se izvajajo sonaravno; 

 Na notranji strani visokovodnih energetskih nasipov se izvajajo razširitve, ki 

omogočajo zasaditev z obrežno drevesno vegetacijo neposredno ob vodnem 

telesu; 

 Potencialni nabor ukrepov v akumulaciji (ukrepi se izvajajo po potrebi in se glede 

na dane razmere izbere najprimernejši ukrep): 

− Odstranjevanje odmrle vegetacije; 

− Plavajoči rastlinski otoki; 

− Odstranjevanje sedimenta; 

− Prekrivanje sedimenta; 

− Fizično in biološko odstranjevanje alg in zelenih rastlin (žetev, , uvajanje 

bakterijskih in encimskih preparatov za pospešeno razgradnjo alg); 

− Kontrola z omejevanjem rastnih faktorjev za razvoj alg (vezava fosforja z 

dodajanjem flokulantov in koagulantov,  omejevanje svetlobe z obvodno 

vegetacijo ali povečano motnostjo (uporaba barvil, aktivnega oglja), 

povečanje aeracije vode (vpihovanje zraka, kroženje vode s cirkulatorji, 

fontane), uporaba UV svetlobe, uporaba ultrazvoka, uvajanje 

elektromagnetnega polja, vnos glinenih delcev, odvajanje hipolimnijske 

vode. 

 

Ukrepi, ki so predvideni izrecno za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike 

Hrvaške: 

 Poleg ustreznega režima obratovanja celotne verige hidroelektrarn na Spodnji 

Savi, se glede na zahteve 13. člena Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Ur. 

l. RS, št. 71/04),  predlaga, da pogodbenice vzpostavijo usklajen ali skupen 

sistem ukrepov, dejavnosti, opozoril in alarmov v savskem bazenu za izredne 

vplive na vodni režim, kot so nenadno onesnaževanje, odvajanje iz akumulacij in 

materiala zaradi zrušitev ali neustreznega ravnanja, poplave, led, suša, nizke 

vode in oviranje plovbe. 

 V okviru regionalnih aktivnosti je potrebno pripravit Protokol o upravljanju 

sedimentov v Savskem bazenu. 

 

 

Referenčno stanje 

Referenčno stanje voda (za kemijske, fizikalne in biološke parametre) je prikazano na 

osnovi objavljenih večletnih rezultatov rednega državnega monitoringa Agencije 

Republike Slovenije za okolje (ARSO). Poleg tega je bilo upoštevano stanje voda, ki je 

bilo predhodno določeno v Načrtu upravljanja voda. Obstoječe referenčno stanje na 

slovenski strani je ugotovljeno skladno z evropsko zakonodajo. Referenčno stanje na 

dolvodnem odseku reke Save, to je na območju Republike Hrvaške, bo z implementacijo 

evropske zakonodaje, referenčno stanje ugotovljeno na enak način.  
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Tabela 160: DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM TELESU VT SAVA KRŠKO- VRBINA IN VT SAVA 

MEJNI ODSEK ZA EKOLOŠKO STANJE 

  Lokalni 

vpliv       Doseganje 

ciljev  za VT Sava Krško – 

Vrbina (akumulacije 

Mokrice) 

Daljinski 

vpliv    Doseganje ciljev 

za VT Sava mejni odsek 

Biološki elementi kakovosti 

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva Izjema od doseganja 

dobrega stanja po tč. 4.7 

direktive 

Cilj je dosežen. 

Sestava in številčnost bentoških 

nevretenčarjev 

Izjema od doseganja 

dobrega stanja po tč. 4.7 

direktive 

Cilj je dosežen. 

Sestava, številčnost in starostna 

struktura rib 

Izjema od doseganja 

dobrega stanja po tč. 4.7 

direktive 

Cilj je dosežen. 

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke sestavine 

Hidrološki režim Izjema od doseganja 

dobrega stanja po tč. 4.7 

direktive 

Cilj je dosežen. 

Kontinuiteta toka Cilj je dosežen. Cilj je dosežen. 

Morfološke razmere Izjema od doseganja 

dobrega stanja po tč. 4.7 

direktive 

Cilj je dosežen. 

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke sestavine 

Splošni fizikalno-kemijski elementi Cilj je dosežen. Cilj je dosežen. 

Posebna onesnaževala Cilj je dosežen. Cilj je dosežen. 

 

Tabela 161: DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV NA VODNEM TELESU VT SAVA KRŠKO- VRBINA IN VT SAVA 

MEJNI ODSEK ZA KEMIJSKO STANJE 

 Lokalni 

vpliv       Doseganje 

ciljev  za VT Sava Krško – 

Vrbina (akumulacije 

Mokrice) 

Daljinski 

vpliv    Doseganje ciljev 

za VT Sava mejni odsek 

Parametri kemijskega stanja 

Parametri kemijskega stanja površinskih 

voda 

Cilj je dosežen. Cilj je dosežen. 

 

 

1.11.9 VPLIV NA NARAVO 

Ocenjujemo, da na biotsko raznovrstnost v Republiki Hrvaški ne bo pomembnega vpliva. 

Slovenija spremlja pripravo območij Nature 2000 v RH. Ko bo območje evropskega 

ekološkega omrežja vzpostavljeno in določeno na ravni EU, bo na hrvaški strani treba 

izvesti presojo sprejemljivosti na varovana območja po Habitatni direktivi. Za zaščito 
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ključnih vrst so predvideni vsi možni in realno izvedljivi ukrepi (nadomestni habitati, 

prehod za vodne organizme, sonaravni drenažni kanal ipd).  

 

Možen vpliv na ribe in druge vodne organizme bi lahko bil, če bi  prekinili migracijske poti 

v Savi. Za omilitev tega vpliva predvidevamo ukrep; izgradnjo prehoda za vodne 

organizme na HE Mokrice po principu izgradnje na HE Blanca, ki se je tekom obratovanja 

na podlagi opravljanja letnih monitoringov izkazal za učinkovitega.   

 

Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo  zagotavlja varstvo vrst s priloge 2 Habitatne 

direktive tudi izven območij Natura 2000 in mora poskrbeti tudi za prehodnost populacij. 

Med ukrepi Načrta upravljanja z vodami je predviden tudi ukrep rekonstrukcija in 

vzpostavitev prehodov za vodne organizme tudi na obstoječih hidroelektrarnah.  

 

HE Brežice in HE Mokrice bosta kot zadnji HE v verigi delovali kot izravnalna bazena, da 

se zagotovi naravni pretok skozi mejni profil. Zaradi tega ni bilo obravnavanih vplivov na 

dnevno dinamiko spremembe pretoka v RH ker te dinamike ne bo. 

 

Glede na to, da bo kljub izgradnji HE Mokrice pretok reke Save ostal nespremenjen in da 

bo ribam in ostalim vodnim organizmom omogočeno prehajanje preko jezu HE Mokrice 

(predviden je prehod za vodne organizme), bistvenih čezmejnih vplivov na naravo ne 

pričakujemo. 

 

V vplivnem območju sta od hrvaških Natura 2000 območij prisotni: 

pSCI Sava nizvodno od Hrušice (HR 20001311); 

pSCI Lonjsko polje (HR  2000416); 

pSCI Sunjsko polje (HR 2000420); 

pSCI Odransko polje (HR 2000415); 

pSCI Stupnički lug (HR 2000589); 

POP Sava kod Hrušice (HR 100002); 

pSCI Sava uzvodno od Zagreba (HR 2001506); 

pSCI Sutla (HR2001070). 

 

ter tudi ostala  zavarovana območja dolvodno od HE Mokrice na območju Republike 

Hrvaške: 

Strmec – Sava; 

Savica; 

Turopoljski lug; 

Odransko polje. 

 

Na podlagi pregledanih območij,  pregleda podatkov o vrstah in habitatnih tipi ter na 

podlagi ugotovljenih vplivov ugotavljamo, da predviden poseg gradnje in obratovanja 

Hidroelektrarne Mokrice z vidika varovanja narave ter ohranjanja visoke ravni 

biodiverzitete na Natura območjih in Ornitoliških rezervatih ne bo imel vpliva na 

obravnavana območja zaradi oddaljenosti posega od le teh. Vsi eventualni vplivi gradnje 

in obratovanja hidroelektrarne so po nekaj kilometrih zanemarljivi. Od vseh naštetih 

območij v nadlevanju navajamo 
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S spremembo Uredbe o ekološkoj mreži v Republiki Hrvaški v oktobru 2015 je bilo 

dodano območje »Sava uzvodno od Zagreba«. Območje je združeno z območjem Potok 

Bregana (HR2001503).  Na novem območju so definirane naslednje kvalifikacijske vrste; 

blistavec, velika nežica, donavski piškur, zlata nežica, pohra, platnica, zvezdogled ter 

upiravec. V prejšnjih dokumentih je bila že izvedena presoja za blistavca v reki Savi in 

potoku Bregana, zlata nežica pa je bila presojana samo v reki Savi. Ostale vrste v reki 

Savi in potoku Bregana niso bile presojane.  

 

Predvidene ureditve ne posegajo na območja pSCI Sava uzvodno od Zagreba ali na 

ozemlje Republike Hrvaške. Pričakujmo lahko le daljinske vplive v času gradnje in v času 

obratovanja. 

 

VPLIVI V ČASU GRADNJE 

 

V času gradnje so možni daljinski vplivi zaradi gradbenih posegov v reko Savo predvsem 

pri gradnji jezovne zgradbe, razširitvi akumulacijskega bazena in regulaciji in čiščenju 

struge vodotoka.  

 

- vpliv na površinske vode: 

V fazi gradbenih del bodo vplivi na površinske vode predvsem posledica gradbišča 

jezovne zgradbe ter akumulacijskega bazena z nasipi. V času gradnje jezovne zgradbe bo 

tudi prestavljena struga Save – narejen bo začasni obvod.  

V času gradnje so zaradi izvajanja gradbenih del možni vplivi, ki bi lahko imeli 

neposredne, posredne  in daljinske škodljive vplive na razmere v reki Savi, Krki in ostalih 

pritokih. To so predvsem zemeljska dela, kot so izkopi v pasu okoli reke Save, izkopi v 

strugi, potencialno nekontrolirano iztekanje odpadnih vod iz gradbiščnih objektov,  

onesnaževanje s snovmi, ki so sestavina gradbenih materialov in lahko vplivajo na pH 

vode, onesnaževanja s snovmi, ki so bile v tleh že pred pričetkom gradbenih del, 

poslabšanje ekoloških razmer v reki zaradi povečane prisotnosti trdih delcev ter emisije 

olj in drugih naftnih derivatov.  

Z ozirom na tehnologijo izvedbe gradbenih del sta možna vira onesnaženja kalnost oz. 

suspendirani delci ter cementno mleko. Zato je pred prečrpavanjem v površinske 

vodotoke predvidena postavitev usedalnikov. V normalnih pogojih ni iztekanja 

cementnega mleka ali onesnaženja s kakšno drugo nevarno snovjo (npr. olja), zato je 

predvidena le dnevna vizualna kontrola kalnosti vode pred prečrpavanjem enkrat dnevno 

oz. tudi pogosteje ob večji intenziteti del, pri katerih obstaja nevarnost onesnaženja 

(betoniranje, večji izkopi ipd). 

Zaradi kalnosti in spremembe sedimenta v času obsežnejših del v vodotoku bo začasno in 

lokalno ovirano ali celo prekinjeno prehranjevanje rib (prišlo bo do prekritja manjših 

prostorov na dnu vodotokov, ki so življenjski prostori talnih organizmov, 

najpomembnejše ribje hrane), ovirano bo normalno plavanje rib, zmanjšana bo 

odpornost za okužbe, oviran bo naraven razvoj iker, zaroda in mladic.  

 

- vpliv na ekološko in kemijsko stanje voda: 

Zaradi izvajanja gradbenih del v daljšem časovnem obdobju pričakujemo vplive na 

ekološko in kemijsko stanje voda. V nadaljevanju so ti vplivi opisani: 
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Širjenje suspendiranih delcev: 

Pričakovati je občasno širjenje suspendiranih delcev, ki povzročajo kaljenje vode zaradi 

del, ki so neposredno vezana na vodotok. Povečano onesnaževanje vode se v začetni fazi 

kaže predvsem s prisotnostjo trdnih delcev v vodi. Sledi mu kemijsko onesnaženje zaradi 

izluževanja posameznih sestavin trdnega materiala (npr. organskih snovi). Posledice so 

pomanjkanje kisika in naraščanje koncentracij spojin dušika, žvepla in drugih sestavin 

tal. Enaki procesi potekajo tudi zaradi erozije neutrjenih brežin. Vplivi so kratkoročni 

ampak daljinski, saj tok vode odnese kalnost oz suspendirane delce dolvodno kjer se 

sčasoma razprši (disperzija) oz. odstranijo iz vode z usedanjem (sedimentacija). Na 

območju gradnje lahko v sami vodi kalnost izgine v nekaj minutah. Povečana prisotnost 

finih usedlin pa se pojavlja na daljšem odseku od točke gradbišča dolvodno. Ob nastopu 

visokih voda pa se tudi usedline odplaknejo dolvodno. To je naravni pojav, ki je tudi sicer 

prisoten v reki. Kaljenje vode pa lahko povzroči mehanske poškodbe dihal in predstavlja 

ovire pri migraciji rib zaradi slabše vidljivosti. Učinek kalnosti na ribe je odvisen od 

velikosti in oblike suspendiranih delcev (veliki in ostri delci bolj poškodujejo škrge, 

manjše delce pa ribe fagocitirajo in transportirajo v različna tkiva v telesu), koncentracije 

suspendiranih delcev (učinek kalnosti je večji pri višjih koncentracijah), časa 

izpostavljenosti (ribe lažje prenesejo kratkotrajna visoka povišanja kot dolgotrajno 

zmerno povišanje kalnosti), temperature vode (pri višji temperaturi so suspendirani delci 

bolj nevarni, saj so ribe metabolno bolj aktivne, obenem pa se z višjo temperaturo 

zmanjšuje količina v vodi raztopljenega kisika), vrste ribe in njihove starosti (bolj 

občutljivi so mlajši stadiji rib kot so: ikre, ličinke, zarod).Vsi ti dejavniki vplivajo na 

stanje ribjih populacij (M. Čarf A. Jenič, dr. D. Zabric, D. Puklavec, B. Bric 2012).  Vpliv 

kaljenja bi se lahko poznal tudi v Savi na hrvaški strani.  

 

Po podatkih iz izkušenj pri gradnji predhodnih elektrarn se kalnost po nekaj km dolvodno 

izklini. Dela na občutljivih delih vodotoka in priobalnega pasu  ne bodo trajala ves čas 

gradnje. Ocenjuje se, da bodo dela neposredno v vodotoku Sava trajala cca 1 - 2 leti z 

različno intenziteto in z vmesnimi presledki.  

 

Onesnaževanje z nevarnimi snovmi: 

V času gradnje obstaja tudi nevarnost onesnaženja z nevarnimi snovmi, zaradi 

nepravilnega ravnanja. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in tehničnih standardov, je 

možnost za tako onesnaženje majhna. V času drsti kvalifikacijskih vrst rib (od 01.03 do 

30.06.), ki je najbolj občutljivo obdobje, bi bil ta vpliv lahko bolj opazen. Vpliv 

onesnaževanja bo daljinski in kratkoročen. Vpliv bo občasen zaradi del, ki bodo vezana 

na dela v strugi reke Save (ocenjeno 18 mesecev s prekinitvami). 

 

 

VPLIVI V ČASU OBRATOVANJA 

 

HE Mokrice ima glede na gorvodne akumulacije Vrhovo, Boštanj, Blanca, in Krško 

nekoliko večjo površino. Večja površina pomeni, da lahko glede na gorvodne HE 

pričakujemo intenzivnejše usedanje suspendiranih delcev ter bolj upočasnjen tok glede 

na gorvodne HE. 

 

- vpliv na hidrološki režim  
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Zaradi postavitve pregrade ter nasipov bo prišlo na Savi gorvodno od jezovne zgradbe do 

stalne spremembe pretočnega režima iz rečnega v režim počasi tekoče reke (predvidena 

globina vode v osrednjem delu akumulacijskega bazena je med 3 in največ 7,5 m) in 

tako do porušenja obstoječe naravne strukture in funkcije vodotoka. Po izgradnji HE 

Mokrice se bodo srednje profilne hitrosti zaradi višje kote zajezitve zmanjšale za približno 

50%. Zaradi spremembe vodnega režima bodo v akumulacijskem bazenu prevladali 

organizmi, značilni za počasi tekoče vodotoke. Po zajezitvi se bo spremenil rečni substrat 

iz pretežno prodnatega ter tudi skalnatega v substrat z večjo prisotnostjo mulja. 

Hidromorfološki elementi (hidrološki režim, kontinuiteta toka, morfološke razmere) 

kakovosti reke Save se bodo po izgradnji HE Mokrice poslabšali in zagotovo ne bodo 

spadali v zelo dobro stanje. Ali bodo spadali v dobro ali zmerno stanje pa je odvisno od 

vrednosti bioloških elementov kakovosti. Vrednosti bioloških elementov kakovosti pa 

nihajo tudi v odvisnosti od hidrometeoroloških razmer (npr. suho in toplo leto) ter 

obremenitvami reke z onesnaževali iz prispevnega območja. 

Predvidene ureditve v sklopu izgradnje HE Mokrice pa  na mejnem profilu zagotavljajo 

naraven pretok, kar pomeni, da se hidrološki režim dolvodno bistveno ne spreminja in s 

tem tudi ne vpliva na stanje vrst in habitatnih tipov v reki Savi.  

 

 

- poglabljanje in erozija korita ter transport proda 

Zaradi zmanjšanja hitrosti toka, ki je posledica zajezitve, se pojavi odlaganje sedimentov 

oz.plavin. Del sedimentov se odloži v zadrževalnem volumnu akumulacije, del pa v rečni 

strugi gorvodno od akumulacije. Grobi sedimenti (prod, pesek) se nalagajo v obliki delte 

na začetku akumulacije, finejši delci pa potujejo dlje in se odložijo nižje v akumulaciji.  

Vodni tok reke Save se zaradi vedno večjih posegov na povodju, prekinitve pretoka 

rinjenih plavin v zajezitvah ali odvzem plavin iz reke, nahaja v zasičenih pogojih, kar z 

drugimi besedami pomeni, da nastopa prodonosnost ob vedno večjih pretokih.  

 

Veriga elektrarn je zasnovana tako, da prod prosto prehaja čez pregradni objekt. Prag 

prelivnega objekta je praktično v dnu reke, poleg tega pa so predvidene segmentne 

zapornice, ki omogočajo prevajanje  proda že pri nižjih pretokih. V času okoli deset let od 

zajezitve se pričakuje zapolnitev akumulacijskih prostorov nakar je omogočen prost 

pretok proda, suspendirane plavine pa prehajajo ves čas neovirano. 

Pri velikih pretokih bo potekal v akumulacijskih bazenih proces izpiranja plavin, kar je 

bilo podkrepljeno z več študijami, v katerih je ugotovljeno, da izpiranje enkrat letno 

vzpostavlja prvotno stanje oziroma v akumulaciji ne zastajajo pomembnejše količine 

sedimentov. Ker se skozi akumulacijske bazene pri stoletni visoki vodi vzpostavi podobno 

gladinsko stanje kot pred zajezitvami, je pretočnost glede vode in sedimenta v stanju 

praktično enaka. Z izpiranjem sedimentov se računa na vseh stopnjah. Zapornice, ki bi 

jih odprli hkrati, bi spustili šele, ko se kalnost zniža pod določeno mejo. 

 

Transport rinjenih plavin se je na odseku spodnje Save po izgradnji jezu pri slovensko-

hrvaški nuklearni elektrarni Krško - NEK (1983) drastično zmanjšal, kar je razvidno tudi 

iz dolgoletnih državnih monitoringov količinskega stanja podzemne vode na 

obravnavanem odseku, saj le ta za jezom NEK vseskozi od izgradnje pada, kar se 

pripisuje prekinjenemu dotoku proda in erozijskim procesom  v strugi reke Save. 
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Ukrepi za omilitev vplivov : 

- Odstranjene plavine izza jezu NEK, bi transportirali dolvodno in jih ponovno stresli 

v reko na ustreznem mestu vendar najdlje na meji. Te plavine se odstranjujejo zaradi 

varnostnih razlogov NEK in so edine na razpolago za doziranje rinjenih plavin. V kolikor bi 

na hrvaški strani zgradili hidroenergetske stopnje bi s to aktivnostjo lahko smiselno 

prenehali; 

- Omogočanje procesov izpiranja plavin iz akumulacijskih bazenov pri velikih 

pretokih. Prag prelivnih polj ne sme in ovirati premeščanja plavin skozi bazen, zato je 

načrtovan tako, da ne ovira toka plavin. Ker se skozi akumulacijske bazene pri stoletni 

visoki vodi vzpostavi podobno gladinsko stanje kot pred zajezitvami, je pretočnost z 

jezovi praktično enaka;   

- Premeščanje plavin znotraj akumulacij na mesta kjer jih lahko odnese tok 

navzdol, kar je dopolnilni ukrep povezan s prvo točko. 

 

HE Mokrice na transport proda dolvodno od zajezbe NEK  praktično ne bo vplivala, saj se 

vse rinjene plavine iz zgornjega dela reke Save ustavijo pred pregrado NEK. To pomeni, 

da poseg HE Mokrice ne poslabšuje obstoječega stanja za rinjene plavine. Izgradnja HE 

Mokrice bo kvečjemu, zaradi zaveze, ki izhaja iz 64. člena Uredbe, pomenila bistven 

pozitiven učinek za transport rinjenih plavin saj bo koncesionar HE Mokrice dolžan 

poskrbeti za premeščanje plavin izpred jezu NEK dolvodno od jezovne zgradbe 

HEMokrice.  

 

Izgradnja in obratovanje HE Mokrice ne bo spreminjala prodonosnosti oziroma 

prodonosnost bo ohranjena na obstoječem nivoju. Posledično ne bodo prizadeta prodišča 

in drstišča.  

 

-  vpliv na kemijsko stanje voda 

Prisotnost hranil v vodi: 

V akumulacijskem bazenu se ob določenih pogojih lahko razvije evtrofikacija.  Glavni 

problem akumulacij  je evtrofikacija, ki se kaže kot povečana rast fitoplanktona in vodi v 

spremembo vonja in okusa ali celo toksičnost vode. V akumulacijah z enostavno 

morfometrijo, lahko morebitna odsotnost litoralnega območja in makrofitnih zatočišč za 

herbivorni zooplankton, poveča izpostavljenost zooplanktona ribam. Prisotnost velikega 

števila rib lahko zmanjša populacijo zooplanktona do take mere, da se populacija 

fitoplanktona neovirano poveča (do meja razpoložljivosti hranil ali energije). V 

nasprotnem primeru se pri nizki številčnosti rib rast populacije zooplanktona toliko 

poveča, da je mogoč znaten upad populacije fitoplanktona kljub presežku fosfata. V 

akumulacijah z raznoliko morfometrijo lahko zaradi primerno visoke diverzitete, ki 

omogoča sobivanje raznovrstnih bioloških skupnosti, nastopajo številni drugi intertrofični 

vplivi. V primeru akumulacije HE Mokrice lahko govorimo o raznoliki morfometriji kjer 

bodo različni tipi brežin, različne globine in tudi obrežna zarast. 

 

Kemijskega stanja zajezitev vode  ne poslabšuje.  

 

Po obnovi elementov rečnega ekosistema, brežin, struge in obvodnega prostora, ki so bili 

med gradnjo spremenjeni ali uničeni, je s spremljanjem stanja območja mogoče slediti 

uspešnost renaturacije. Če se v nizu akumulacij pojavi evtrofikacija, bo investitor 
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sodeloval s pristojno upravo, ki bo načrtovala in izvajala ukrepe za izboljšanje stanja kot 

so odstranjevanje vsebnosti hranil v odpadnih vodah na čistilnih napravah, kontrola 

obrežne vegetacije v litoralnem delu akumulacije ter zagotavljanje oksičnih pogojev v 

usedlinah akumulacije, ki omogočajo aerobno razgradnjo organskih snovi. 

 

 

Predvideni omilitveni ukrepi (povzetek) 

Ukrepi, ki so predvideni za omilitev čezmejnih vplivov na ekološko in kemijsko stanje 

voda na območju Republike Hrvaške: 

- Brežine akumulacije in vseh pritokov se izvajajo sonaravno; 

- Na notranji strani visokovodnih energetskih nasipov se izvajajo razširitve, ki 

omogočajo zasaditev z obrežno drevesno vegetacijo neposredno ob vodnem telesu; 

- Potencialni nabor ukrepov v akumulaciji (ukrepi se izvajajo po potrebi in se glede 

na dane razmere izbere najprimernejši ukrep): 

− Odstranjevanje odmrle vegetacije; 

− Plavajoči rastlinski otoki; 

− Odstranjevanje sedimenta; 

− Fizično in biološko odstranjevanje alg in zelenih rastlin (žetev, uvajanje, uvajanje 

bakterijskih in encimskih preparatov za pospešeno razgradnjo alg); 

− Kontrola z omejevanjem rastnih faktorjev za razvoj alg (vezava fosforja z 

dodajanjem flokulantov in koagulantov,  omejevanje svetlobe z obvodno vegetacijo ali 

povečano motnostjo (uporaba barvil, aktivnega oglja), povečanje aeracije vode 

(vpihovanje zraka, kroženje vode s cirkulatorji, fontane), uporaba UV svetlobe, uporaba 

ultrazvoka, uvajanje elektromagnetnega polja, vnos glinenih delcev, odvajanje 

hipolimnijske vode. 

 

Ukrepi, ki so predvideni izrecno za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike 

Hrvaške: 

- Poleg ustreznega režima obratovanja celotne verige hidroelektrarn na Spodnji 

Savi, se glede na zahteve 13. člena Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Ur. l. RS, 

št. 71/04),  predlaga, da pogodbenice vzpostavijo usklajen ali skupen sistem ukrepov, 

dejavnosti, opozoril in alarmov v savskem bazenu za izredne vplive na vodni režim, kot 

so nenadno onesnaževanje, odvajanje iz akumulacij in materiala zaradi zrušitev ali 

neustreznega ravnanja, poplave, led, suša, nizke vode in oviranje plovbe. 

 

- prehodnost vodnih organizmov  

Akumulacijski bazen bo predstavljal spremembo habitatnih pogojev, vendar pa bo z 

načrtovanimi prehodi in drugimi ureditvami za vodne organizme omogočena selitev in 

drstitev kvalifikacijskih vrst pSCI »Sava uzvodno od Zagreba« in pSCI »Sutla«. 

 

Za omilitev vpliva smo v Sloveniji predvideli naslednje ureditve: 

S projektom HE Mokrice se prehodnost zagotavlja v vseh fazah projekta, tako v času 

gradnje, kot obratovanja HE Mokrice. V času gradnje jezovne zgradbe se bo vzpostavil 

obtočni kanal okoli gradbene jame jezovne zgradbe, ki bo imel primerljive dimenzije 

struge Save. Dimenzije prečnega preseka obtočnega kanala bodo približno v širini 

sedanje rečne struge, tj. ca 90 m.  
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Fizično  se v izlivni del reke Sotle ne posega, zato ni pričakovati, da bi se uspešnost 

prehoda iz izlivnega dela v reko Savo kakorkoli poslabšal ali spremenil.  

 

V času obratovanja (po izgradnji) pa se pričakuje prehodnost preko načrtovanega 

prehoda za vodne organizme na desni strani jezovne zgradbe in novo načrtovano 

ureditvijo MO4 na način obvodne struge, ki se ureja na novo tudi z možnostjo prehoda 

ribam v akumulacijski bazen. Gorvodno se z ureditvijo izlivnega dela Krke še naprej 

zagotavlja prehodnost v vseh obratovalnih pogojih HE Mokrice. Na izlivnem delu je 

predvidena vzpostavitev drče in novega prehoda za vodne organizme na desni strani v 

širini 10 m in približni dolžini 210 m. 

 

Gradnja bo potekala v več fazah v naslednjem vrstnem redu. V prvi fazi je predvidena 

izvedba drče na jezu v Krški vasi in tako omogoči ciljnim skupinam migriranje gorvodno, 

kjer si bodo lahko v času izvedbe del poiskali nova zatočišča, prav tako bodo lahko 

migrirale v reko Savo na obstoječa prodišča in drstišča. V nadaljevanju (druga faza) je 

predvidena ureditev izlivnega dela Krke.  Dela v bazenu se ne smejo začeti izvajati dokler 

ni vzpostavljeno novo stanje v izlivnem delu Krke, zato da imajo ribe na voljo obstoječa 

prodišča in drstišča v reki Savi. Gradnja bo trajala predvidoma eno leto in se ne bo 

izvajala v času drstitve. Po končani izvedbi izlivnega dela in potrditvi ustreznost izvedbe 

vseh ukrepov s strani  ZZRS, se pričnejo  dela na območju predvidene akumulacije HE 

Mokrice (faza 3). Predvidena faznost zagotavlja ohranjanje prehodnosti vodnim 

organizmom in s tem povezanost Save, Sotle in Krke v vseh fazah gradnje in 

obratovanja.  

   

- dvig gladine vode na obratovalno koto: 

Dvig gladine vode na obratovalno koto na odseku med pregradama HE Krško in HE 

Mokrice bo v reki Savi na tem odseku povzročil velike spremembe habitata reofilnih vrst 

rib gorvodno od jezovne zgradbe. Spremenile se bodo hidromorfološke lastnosti reke, kar 

se bo pokazalo kot povečana globina vode, upočasnjen in umetno reguliran vodni tok, 

zamuljevanje rečnega dna, odsotnost brzic in drstišč ter okrnjen obseg obrežne 

vegetacije in skrivališč za ribe. Z predvidenimi ukrepi se zagotavlja nadomeščanje 

obrežne vegetacije. 

Na odseku cca 400 m dolvodno od jezovne zgradbe  HE Mokrice je predvidena poglobitev 

struge reke Save. HE Mokrice ima kot zadnja v verigi nalogo izravnavanja dnevnih 

sprememb pretokov reke Save, ki bodo posledica obratovanja gorvodnih elektrarn. Pri 

obratovanju gorvodne verige hidroelektrarn imata akumulacijska bazena HE Brežice in 

HE Mokrice vlogo kompenzacijskih bazenov, kar pomeni, da za razliko od gorvodnih 

elektrarn bolj postopoma izravnata razliko med dnevnimi in nočnimi pretoki. Na mejnem 

profilu s Hrvaško mora biti v skladu s koncesijsko pogodbo zagotovljen naravni pretok 

reke Save (HESS, idejni projekt). Zagotavljanje naravnega pretoka reke Save na mejnem 

profilu je kot omilitveni ukrep za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike 

Hrvaške ali za omilitev vplivov na območju Republike Slovenije, s katero se zmanjšujejo 

tudi čezmejni vplivi, določen v 64. členu Uredbe o DPN za HE Mokrice. 

 

 

KUMULATIVNI VPLIVI 
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Ocenjevanje vplivov kumulativnih učinkov vključuje kompleksno interakcijo vplivov 

posegov v rečni ekosistem v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti. Ti vplivi so lahko 

bistvenega pomena za ribe in njihove združbe in se odrazijo kot interakcija različnih 

dejavnikov, ki niso vedno predvidljivi. Zato je ocenjevanje teh vplivov težavno.  

 

- vpliv na temperaturo  

Glede na podatke zavoda za ribištvo Slovenije pa je opazno segrevanje obrežnega pasu v 

obstoječih akumulacijah predvsem v poletnih mesecih. V vsaki naslednji akumulaciji na 

Savi je prehod iz rečne združbe v združbo indiferentnih vrst s široko toleranco hitrejši. 

Po podatkih iz študij (»Medsebojni vplivi energetskih objektov ob in na reki Savi z vidika 

toplotne obremenitve Save – revizija A«), IBE, 2012), obstoječi bazeni hidroelektrarn ne 

vplivajo na povišanje srednje temperature Save, temveč so povišanja najverjetneje 

posledica naravnega zviševanja temperature Save.  

V omenjeni študiji je na podlagi izvedbe modeliranja toplotnih obremenitev pokazano, da 

se srednje profilne temperatura med sedanjim in bodočim stanjem ne spreminja (V 

študiji je bilo zajeto tudi toplotno obremenjevanje termoelektrarne Trbovlje. Zaradi 

ukinitve delovanja termoelektrarne, se pričakujejo nekoliko boljši rezultati, napram 

rezultatov, ki so prikazani v študiji.), pri čemer pa bo v bodočem stanju bolj izrazitejša 

stratifikacija (zgornji sloj vode bolj ogret, spodnji deli hladnejši). Na hrvaški strani se ne 

pričakuje dodatne toplotne obremenitve Save, saj skozi turbine v času obratovanja HE 

teče voda iz nižjega dela. 

 

- transport rečnih usedlin: 

Jezovi hidroelektrarn običajno prekinejo naravni transport rečnih usedlin, vendar je 

zasnova verige HE na spodnji Savi zasnovana tako, da pregrada (prelivna polja) 

omogočajo naravni transport rečnih usedlin. Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi je 

zasnovana tako, da prod prosto prehaja čez pregradni objekt. Prag prelivnega objekta je 

praktično v dnu reke, poleg tega pa so predvidene segmentne zapornice, ki omogočajo 

prevajanje  proda že pri nižjih pretokih. V času okoli deset let od zajezitve se pričakuje 

zapolnitev akumulacijskih prostorov nakar je omogočen prost pretok proda, suspendirane 

plavine pa prehajajo ves čas neovirano. 

 

Glede na izsledke študije »Plavine v zajezitvah verige HE na reki Savi, Geateh d.o.o., 

VGB Maribor d.o.o., DHD d.o.o., ERICO d.o.o., Kostak d.d., november 2010« se 

prodonosnost reke Save ustavi pri jezovni zgradbi NEK.  V območju ureditev jezovne 

zgradbe bo prišlo do zmanjšanja  premestitvene zmogljivosti proda. V okviru DPN in s 

projektom so predvideni ukrepi za zagotavljanje dinamike in prodonosnosti z dovozom 

proda iz območja NEK pod jezovno zgradbo HE Mokrice (na Slovenski strani). S tem bo 

zagotovljena prodonosnost Save tudi dolvodno od meje DPN. 

 

- migracija rib 

Veriga akumulacij na reki Savi z akumulacijskimi bazeni ni ustrezen habitat za reofilne in 

litofilne natura vrste. Z ribjimi prehodi je omogočeno migriranje rib predvsem na drstišča 

in prehranjevališča (reka Gabernica in Krka). V akumulacijskem bazenu pa pričakujemo 

spreminjanje združbe rib v smer tolerantnerjših vrst zaradi spremenjenih temperaturnih 

razmer vode in eutrofikacije predvsem v daljših toplejših obdobjih leta v verigi gorvodnih 

akumulacij. 
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Otežena bo migracija zvezdogleda in upiravca, kljub zgrajeni ribji stezi, ker za njiju 

akumulacija, kot neugoden življenjski prostor, predstavlja bariero. Z omilitvenimi ukrepi 

je predvidena izvedba obvodne struge v sklopu ureditve mirnega območja (MO4), ki bo 

predstavljala ustrezen habitat zanju.  

 

Glede na predvidene ureditve in obstoječe stanje dolvodno od jezu HE Mokrice, po 

vzpostavitvi stabilnega delovanja HE Mokrice pričakujemo kumulativne vplive. 

Akumulacijski bazen bo predstavljal spremembo habitatnih pogojev, vendar pa bo z 

načrtovanim prehodom za vodne organizme ob jezovni zgradbi in z ustrezno ureditvijo 

obvodne struge v sklopu MO4 omogočena selitev in drstitev kvalifikacijskih vrst pSCI 

»Sava uzvodno od Zagreba«. 

 

V okviru naloge so bili pregledani tudi redni monitoringi drstišč, ribje steze in Natura 

območja Mirna, ki jih Zavod za Ribištvo Slovenije izvaja na območju HE Boštanj in HE 

Blanca: 

- Ihtiološki pregled na HE Boštanj in HE Blanca - končno poročilo, ZZRS, Sp. Gameljne, 

december 2009; 

- Ihtiološki pregled na HE Boštanj in HE Blanca, Monitoring ribje steze HE Blanca – 

končno poročilo, ZZRS, Sp. Gameljne, december 2010; 

- Ihtiološki pregled na HE Boštanj in HE Blanca v letu 2011, ZZRS, Sp. Gameljne, 

december 2011; 

- Ihtiološki pregled na HE Boštanj in HE Blanca v letu 2012,  ZZRS, Sp. Gameljne, 

december 2012; 

- Ihtiološki pregled na HE Arto - Blanca v letu 2013, ZZRS, Sp. Gameljne, december 

2013; 

 

Na podlagi rezultatov monitoringa ribje steze HE Blanca, ki je bil izvajan v letih 2009, 

2010, 2011 in 2012 lahko zaključimo, da večina vrst, ki živijo v Savi na območju HE 

Blanca prehaja ribjo stezo pri jezovni zgradbi HE. Za vse potamodromne vrste rib, ki so 

na obravnavanem odseku Save pogoste, je ugotovljeno, da lahko v celoti prehajajo po 

ribji stezi (podust, klen, platnica in mrena). Za platnico je ugotovljeno, da lahko v celoti 

prepotuje ribjo stezo in jo uporablja v času drstne migracije in izven tega obdobja. V ribji 

stezi je bila potrjena tudi prisotnosti in prehodnost naslednjih vrst: beloplavutega 

globočka, upiravca, zvezdogleda ter navadne in velike nežice. 

 

Monitoringi ribjih vrst na območju HE Blanca nakazujejo, da se v akumulacijskih bazenih 

združba rib spreminja. Zmanjšuje se število reofilnih vrst, povečuje pa se število 

tolerantnejših vrst, ki jim ustreza počasnejši vodni tok. 

 

Vrsta blistavec (Telestes souffia) je glede na podatke bioportala RH evidentirana samo na 

območju Sava uzvodno od Zagreba. Prisotnost populacija je ocenjena kot redka. Po 

uradno dostopnih podatkih v RS je blistavec evidentiran samo v zgornjem toku reke Krke 

in v Savi na odseku Vipap – NEK (podatek iz leta  2003).  

 

- vpliv poplavnega vala 

Za določitev vplivov visokih voda zaradi predvidenega posega je bilo narejenih več študij. 

Po podatkih iz PVO se bodo odtočne razmere na odseku Save med mestom Brežice in RH 
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spremenile. Pri pojavljanju ozkih VV valov bo konica vala nekoliko nižja kot v obstoječem 

stanju, skrajšal pse bo potovalni čas vala. Pri širokem VV valu se pričakuje nižja konica 

vala v RH. Val s 100 letno povratno dobo nastopi val prej in je transformacija vala 

nekoliko hitrejša.  

 

Iz navedenega sledi, da bodo razmere sicer nekoliko spremenjene, ne bodo pa bistveno 

drugačne od obstoječih razmer visokih voda. 

 

Predvidene ureditve ne posegajo na območja pSCI Sutla. Pričakujmo lahko le daljinski 

vpliv v času gradnje. 

 

V času izvajanja gradbenih del v strugi in na brežinah Sotle bo opazno dolvodno 

sproščanje suspendiranih snovi v vodo (kaljenje vode). Suspendirane snovi negativno 

vplivajo na populacije ribjih vrst, saj te snovi lahko povzročijo mehanske poškodbe na 

dihalih rib. Poleg tega je zaradi slabše vidljivosti ovirano tudi prehranjevanje rib. V času 

gradnje obstaja tudi nevarnost onesnaženja z nevarnimi snovmi, zaradi nepravilnega 

ravnanja. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in tehničnih standardov je možnost za 

tako onesnaženje majhna.  

 

Izgradnja HE Mokrice in akumulacijskiega bazena lahko vpliva  predvsem na povezanost 

Natura območij in s tem vpliva na migracijo vrst, ki imajo svoje habitate tako v Sotli, v 

Savi in potoku Bregana. Za ohranitev stabilnosti populacij v reki Savi je v času gradnje 

predviden obtočni kanal, v času obratovanja pa bo povezljivost habitatov zagotovljena s 

prehodom za vodne organizme ob jezovni zgradbi (55. člen Uredbe).  Z načrtovanim 

prehodom za vodne organizme, bistvenih negativnih vplivov na selitve kvalifikacijskih 

vrst rib, zaradi izgradnje jezovne zgradbe HE Mokrice, ne pričakujemo. Prehod za vodne 

organizme na HE Mokrice ima  podobno zasnovo kot prehod v okviru HE Blanca Na 

podlagi izkušenj iz HE Blanca (zgrajena leta 2008), lahko pričakujemo, da bo tudi ta 

prehod funkcionalen in bo tako služil svojemu namenu. 

 

Zaradi umestitve ostalih posegov v prostor (daljnovod 2 x 110 kv daljnovod na levem 

bregu Save, ki bo povezoval HE Mokrice z RTP Krško; vzhodna obvoznica Brežic, ŠRC 

Grič, ŠRC Mostec …), načrtovanih s predvidenim posegom, ne pričakujemo negativnih 

vplivov na pSCI »Sutla« in kvalifikacijske vrste. 

 

Ker na obravnavanem območju niso predvideni noben dodatni posegi, kumulativnih 

vplivov na pričakujemo. 

 

Skupni vpliv HE Mokrice na varstvene cilje  območij v RH ocenjujemo kot nebistven, 

zaradi izvedbe vseh omilitvenih ukrepov v Sloveniji  času gradnje. Po izgradnji v času 

obratovanja in ob izvajanju vseh ukrepov na slovenski strani (preprečevanje 

evtrofikacije…), pričakujemo ohranjanje obstoječih razmer v času obratovanja. 

 

Za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike Hrvaške in za omilitev vplivov na 

območju Republike Slovenije, s katero se zmanjšujejo tudi čezmejni vplivi, se v postopku 

izdelave projektne dokumentacije ter izvedbe in obratovanja hidroelektrarne zagotovijo 

naslednji ukrepi: 
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a) v zvezi z vplivi na hidrološki režim reke Save v mejnem profilu se:  

 na mejnem profilu zagotavlja naravni pretok reke Save ali drug, med državama 

dogovorjeni pretok, 

 izvede prelivni objekt za prelivanje visokih voda na retenzijske površine v skladu s 

13. členom uredbe; 

 

 

b) v zvezi z vplivi na morfološko stanje struge reke Save se:  

 pri velikih pretokih omogoča premeščanje naplavin (prod, pesek, mivka ipd.) iz 

akumulacijskega bazena, 

 do izgradnje prve pregrade na hrvaški strani reke Save odstranjujejo naplavine 

(prod, pesek, mivka ipd.) izza jezu Nuklearne elektrarne Krško in se prenašajo 

dolvodno od pregrade HE Mokrice, 

 premeščajo naplavine (prod, pesek, mivka ipd.) znotraj akumulacije tako, da jih 

lahko dolvodno odnaša tok; 

 

c) v zvezi z vplivi na podzemne vode se: 

- zagotovi, da se visokovodno-energetski nasipi ter raščena tla pod njimi tesnijo do 

nepropustne podlage, v zaledju nasipov pa se izvedejo drenažni kanali za 

vzdrževanje nivoja podtalnice, v skladu z 11. in 49. členom uredbe; 

 

d) v zvezi z vplivi na kakovost voda se:  

 brežine reke Save v največji možni meri uredijo sonaravno v skladu s 44. in 46. 

členom uredbe, 

 visokovodno-energetski nasipi izvedejo z razširitvami, ki se ob vodnem telesu 

zasadijo z drevjem v skladu s 46. členom uredbe, 

 zagotovijo ukrepi za zmanjšanje vpliva evtrofikacije v skladu s 54., 55. in 61. 

členom te uredbe; 

 

e) v zvezi z vplivi na naravo se:  

 gradbena dela v koritu reke Save lahko izvajajo le v obdobju med 1. julijem in 28. 

februarjem, 

 upoštevajo omejitve v zvezi z gradbiščem, navedene v 62. členu  uredbe. 

  

V nadaljevanju so podani še dodatni ukrepi za posege, ki so predmet sprememb območij 

Nature 2000 na območju Republike Slovenije in sicer: 

 

 

POO Sotla s pritoki (SI3000303) 

 

 Obe renaturaciji morata biti izvedeni najkasneje do izdaje uporabnega dovoljenja 

za HE Mokrice. 

 Gradbena dela v Sotli naj se izvajajo izven razmnoževalnega oziroma drstitvenega 

obdobja kvalifikacijskih vrst, ki so opredeljene za to območje oziroma naj bodo 

dela omejena na čas od 1.7.  do 30.11. 
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POO Spodnja Sava  (SI30000304) 

 

 V sklopu izgradnje HE Mokrice je potrebno izvesti vse predvidene ureditve, ki so 

načrtovane s projektom in PVO (ustrezna ureditev prehodov za vodne organizme 

na jezovni zgradbi HE Mokrice, na izlivnem delu Krke in jezu v Krški vasi, 

sonaravna ureditev brežin in izlivnih delov pritokov, ureditev Gabrnice). 

 Pri projektiranju detajlnih rešitev prehoda za ribe in ostalih ukrepov vezanih na 

ribe v reki Savi in Krki je potrebno vključiti strokovnjaka za ribe, ki bo določil 

dokončne robne pogoje in ekološke zahteve za ciljne vrste. 

 Gradbena dela v Savi naj se izvajajo izven razmnoževalnega oziroma drstitvenega 

obdobja kvalifikacijskih vrst, ki so opredeljene za to območje oziroma naj bodo 

dela omejena na čas od 1.7.  do 30.11 

 Pred zapolnitvijo akumulacijskega bazena morajo biti izvedeni in urejeni vsi 

ukrepi, ki zagotavljajo funkcionalno prehodnost in drstitev. 

 Po izgradnji HE Mokrice naj se glede na novo nastale hidromorfološke razmere 

oceni smiselnost in preveri možnosti ureditve nadomestnih drstišč na odseku Save 

pod jezovno zgradbo HE Mokrice. 

 

1.11.10 PREGLED ČEZMEJNIH VPLIOV IN UKREPOV ZANJE 

Izdelana tabela temelji na izdelanem 5 poglavju »MOŽNI VPLIVI POSEGA NA OKOLJE 

OZIROMA NJEGOVE DELE IN ZDRAVJE LJUDI TER MOŽNI UČINKI TEH VPLIVOV GLEDE 

OBREMENITVE OKOLJA«, ter 6 poglavja »UKREPI ZA PREPREČITEV, ZMANJŠANJE ALI 

ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV POSEGA« predmetnega poročila in služi kot hiter 

pregled ugotovljenih čezmejnih vplivov in predlaganih ukrepov zanje. 

 

 Tabela 162: PREGLED ČEZMEJNIH VPLIVOV IN PREDLAGANIH UKREPOV ZANJE 

  

VRSTA VPLIVA 

  

  

UGOTOVLJENI VPLIVI 

  

PREDLAGAN UKREP/I 

  

HRUP 

  

  

Zaradi lokacije posega in 

oddaljenosti gradbišča in pregrade 

HE Mokrice ni ugotovljenih 

čezmejnih vplivov. Vplivi so lokalne 

narave in  segajo samo na slovensko 

stran. 

  

Ukrep ni potreben. 

  

SVETLOBNO 

ONESNAŽEVANJE 

  

Na HE Mokrice se predvideva 

minimalno tehnično osvetljevanje, 

za potrebe varovanja objekta.  

Vplivi so lokalni  in  segajo samo na 

slovensko stran (ca 150 m). 

Predvideni so splošni 

ukrepi za zmanjševanje 

svetlobnega onesnaženja, 

to je minimalna potrebna 

jakost osvetlitve ter 

osvetljevanje le pod 
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vodoravnico (ni 

osvetljevanja neba). 

  

ODPADKI 

  

Med gradnjo bo nastala večja 

količina nenevarnih odpadkov, ki se 

bodo odložili in reciklirali na 

regionalnem nivoju. Med 

obratovanjem bodo HE Mokrice 

povzročale zanemarljivo majhne 

količine odpadkov, ki se bo predajale 

pooblaščeni organizaciji. HE Mokrice 

ne bo imela vpliva na količino 

odpadkov na območju RH. 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

ELEKTROMAGNETNO 

SEVANJE 

  

Izračuni modela so pokazali, da 

negativnih vplivov 

elektromagnetnega sevanja na 

območju RS ne bo. Na podlagi tega 

lahko sklepamo, da jih ne bo tudi na 

območju RH 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

JEDRSKA IN 

SEVALNA VARNOST 

  

Z izgradnjo HE Mokrice se ne bodo 

poslabšali pogoji delovanja 

Nuklearne elektrarne Krško.  

Tekočinske emisije radionuklidov iz 

NEK v Savo na RH pa se bo zaradi 

HE Brežice in HE Mokrice zmanjšale. 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

VIBRACIJE 

  

Najbližje hiše v RH (naselje Drenje 

Brdovečko) so oddaljene 2 km. 

Vpliva vibracij na objekte in 

prebivalce ne bo. 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

EKOSISTEMI, 

RASTLINSTVO IN 

ŽIVALSTVO 

  

 

Ocenjujemo, da na biotsko 

raznovrstnost v Republiki Hrvaški ne 

bo pomembnega vpliva.  

Glede na to, da bo kljub izgradnji HE 

Mokrice pretok reke Save ostal 

nespremenjen in da bo ribam in 

ostalim vodnim organizmom 

omogočeno prehajanje preko jezu 

HE Mokrice (predviden je prehod za 

vodne organizme), bistvenih 

čezmejnih vplivov na naravo ne 

pričakujemo (ni tudi fizičnega 

posega na območje RH). 

 

Prehod za vodne 

organizme, sonaravne 

ureditve v akumulaciji, 

ureditev nadomestnih 

habitatov in mirnih 

območij. 

  

KAKOVOST IN RABA 

TAL 

Na območju RH se ne bo posegalo 

na tla. Ravno tako gradnja in 

obratovanje HE ne bo povzročalo 

 Ukrepi niso predvideni. 
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  emisij, ki bi lahko vplivale na 

kakovost tal v RH. 

  

POVRŠINSKE VODE 

  

Gradnja HE bo povzročila manjšo 

kalnost vode dolvodno - daljinski 

zanemarljiv vpliv. Med obratovanjem 

bodo vplivi HE Mokrice na stanje 

voda v RH nepomembni. Vpliva na 

hidromorfološke razmere ne bo. HE 

Mokrica bo uravnavala pretoke 

gorvodnih HE na naravni pretok. 

Omogočena bo tudi migracija rib in 

ostalih vodnih organizmov. 

Omogočeno bo tudi premeščanje 

sedimentov. 

Vsi ukrepi navedeni v 

poglavju »Površinske 

vode« 

  

PODZEMNE VODE 

  

  

Vplivi HE Mokrice na režim in 

kvaliteto podzemnih voda na 

območju RH bodo zanemarljivi.  

 Ukrepi niso predvideni. 

  

KAKOVOST ZRAKA 

  

Onesnaženje zraka bo prisotno le 

med gradnjo. Ker je vpliv 

onesnaženja zraka zaradi gradnje že 

na slovenski strani zanemarljiv in ne 

zahteva dodatnih ukrepov, bo na 

hrvaški strani vpliv še toliko manjši 

in bo nezaznaven. 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

ČLOVEKOVO 

NEPREMIČNO 

PREMOŽENJE 

  

Najbližje hiše v RH (naselje Drenje 

Brdovečko) so oddaljene 2 km. 

Vpliva na človekovo nepremično 

premoženje ne bo. 

 Ukrepi niso predvideni. 

  

KULTURNA 

DEDIŠČINA 

  

Vpliva na kulturno dediščino na 

območju RH ne bo. 
 Ukrepi niso predvideni. 

  

KRAJINA 

  

Vpliv na krajino bo zanemarljiv. 

Akumulacija HE Mokrice, ne bo vidna 

iz hrvaške strani. Vidna pa bo 

jezovna zgradba, vendar bo vizualni 

vpliv segal predvsem na kmetijska 

zemljišča na levi strani Sotle. Vpliva 

na veduto naselij na RH ne bo.  

 Ukrepi niso predvideni. 

  

GOZDNE POVRŠINE 

  

Na gozd se bo neposredno posegalo 

le na slovenski strani. Vpliva na 

gozdne površine na hrvaški strani ne 

bo.  

Ukrepi niso predvideni 
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[102] Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS 
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[103] Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10 in 46/13) 

[104] Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 

84/05, 62/08, 62/08, 113/09, 99/13) 

[105] Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 
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1.13 PRILOGE 

Zvezek 5 ima naslednje priloge: 

 

Priloga 1: »Gradnja – hrup brez omilitvenih ukrepov« 

 

Priloga 2: »Gradnja – hrup z omilitvenih ukrepov« 

 

Priloga 3: »Gradnja – hrup vplivno območje« 

 

Priloga 4: »Obratovanje – hrup« 

 

Priloga 5: »Ocenjena obremnjenost okolja s hrupom, Kova, april 2021« 

 

Priloga 6: »Presoja učinkov izravnalnih ukrepov (Priloga 4 Dodatka)« 

 

Priloga 7: »10 načrt krajinske arhitekture; SPMKB—6K400V (pregledna situacija ERM in 

zasaditev« 

 

Priloga 8: »Ocena razpršene emisije delcev PM10 v času gradnje HE Mokrice, Kova, april   

2021« 


