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GLAVNE KARAKTERISTIKE HE MOKRICE

� Zadnja hidroelektrana v verigi na HE spodnji na Savi.

� Kompenzcijska hidroelektrarna (Vk ~ 2,6 milj. m3, maksimalna dnevna denivelacija1,3 
m).

� Hidroelektrarna v bližini državne meje (100% izravnavanje variabilnega pretoka HE 
Brežice; po izgradnji HE Zaprešić bi bili možni tudi drugačni načini obratovanja HE 
Mokrice (< 100%), odvisno od meddržavnega dogovora).

� Inštaliran pretok – 500 m3/s

� Kota normalne zajezitve HE Mokrice 141.50 m n.m. 

� Kota normalne zajezitve HE Zaprešić 133.0 m.n.m.

� Visokovodne razmere (aktiviranje poplavnega področja na levem bregu, hibridno-
hidravlični model_visokovodni nasipi za zaščito naselij Mihalovec, Loče in Rigonce).

� Prehodnost jezovne zgradbe



JEZOVNA ZGRADBA - situacija
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Rezervacija prostora za 
splavnico

Ribja steza – sonaravni 
del 

Ribja steza – ab 
kaskade

Poglobitev dna



JEZOVNA ZGRADBA – karakteristični podatki in prečni prerezi
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STROJNICA

PRELIVNO POLJE

Normalna kota zajezitve 141,5 m n.m.

Kota maksimalne dnevne denivelacije 140,2 m n.m.

Kota spodnje vode pri Qi = 500 m3/s 134,03 m n.m.

Bruto padec 6,17 - 7,47 m

Instaliran pretok 500 (3 x 166,7 ) m3/s

Število turbin 3

Tip turbin cevne

Število prelivnih polj 6

Maksimalna turbinska moč 33,72 MW

Srednja letna proizvodnja 133,19 GWh



JEZOVNA ZGRADBA – gradbena jama in obtočni kanal
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ENERGETSKE IN VISOKOVODNE UREDITVE, UREDITVE PRITOKOV
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- OBSTOJEČI VV NASIPI (levi breg: od starega žel. mostu pri Brežicah dolvodno na dolžini okrog 4900 m (l. 
1980), desni breg: na odseku Čatež-Podgračeno na dolžini okrog 3810 m (l. 1960)

- VISOKOVODNO ENERGETSKI NASIPI (višna  3 - 6 m, dolžina: levi breg - 2357 m, desni breg -1050 m, širina 
u kroni 6 m, nagib brežin 1:3 , tesnenje bazena: kvartarna podloga nasipa - injekcijska zavesa, vodna stran 
nasipa-bentonitna folija, skalometna obloga)

- VISOKOVODNI NASIPI (naselja Mihalovec, Loče, Rigonce, zaščita žel. podvoza_Dobova, Krka)

- DRENAŽNI KANALI, DRENAŽNI CEVOVODI (vzdrževanje nivoja podzemne vode) (levi breg: kanal 3929 m_ 
nagib, 1:2, povprečna globina okrog 4 m, drenažni cevovod _505 m_b.c. Φ100 cm; desni breg: kanal 2243 m_ 
nagib 1:2, globina okrog 4 m, drenažni cevovod _1580 m_b.c. Φ100 cm) 

- VV RAZBREMENILNIK (PRELJEVNI OBJEKT U RETENZIJO) (aktiviranje retenzijskega področja pri Q20 = > 
3130 m3/s, masivna betonska konstrukcija z 11 prelivnimi polji širine 20 m opremljenimi s klapnimi 
zapornicami)

- PREPUST za potrebe odvodnjavanja Čateškega polja (škatlast profil 2x2m, dolžina  2290 m)

- Poglobitev struge Save dolvodno od  HE Brežice na dolžini 2260 m

- Poglobitev struge Save dolvodno od HE Mokrice na dolžini 400 m

- Obvodna struga (dovod vode za oživitev Mrtvic)

- Ureditev pritokov Save (levi breg: regulacije Gabernice ob visokovodno-energetskem nasipu v spodnjo vodo 
pod HE Mokrice; desni breg: čiščenje regulacij, izvedba prodnih zadrževalnikov_Prilipski potok, Mali in Veliki 
Drnovec, Potok 7-5.1, Drašček, Orehovec, Potok 7-7.1 in Grajski potok)

- Ureditev izlivnega dela Krke



NARAVOVARSTVENE UREDITVE
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NADOMESTNI HABITATI IN MIRNA OBMO ČJA

- Nadomestni habitat NH1 (suhi travniki – cca 14 ha) se uredi pod prelivnim objektom na levem bregu v obsegu približno 14 ha. Teren se za zagotovitev 
delovanja razbremenilnika zniža in očisti. Pogostost poplav bo na tem področju manjša kakor danes. Glede na nivo podtalnice (pogoj -2 m) se lahko 
predvidijo dodatni drenažni kanali.

- Nadomestni habitat NH2 (prodiš če – cca 2,0 ha) se uredi gorvodno in dolvodno od obstoječega mostu čez Savo pri Budiču v Brežicah. Prodišče se 
uredi kot večja nezaraščene prodnata površina z ustrezno koto terena, ki bo zagotavljala ugodne razmere za gnezdenje malega deževnika in življenjski 
prostor za dve vrsti hroščev (Lionychus quadrillum in Bembidion friebi). 

- Mirno obmo čje MO1 (obmo čje Krke dolvodno od avtocestnega mostu) Ob vznožju VV nasipa in v obvodnem prostoru se zasadi avtohtona hidrofilna 
drevesna in grmovna vegetacija. Zasaditev avtohtone drevnine je predvidena tudi vzdolž načrtovanega prehoda za vodne organizme iz Krke v Savo.  

- Mirno obmo čje MO2 (obre čni gozdovi s plitvinami, desni breg - cca  24 ha) se uredi na desnem bregu bazena pri Čatežu. Med robovi bazena in 
obstoječimi visokovodnimi nasipi se teren poviša in uredi se obrežje s plitvinami. Peščene brežine se izvedejo z blažjimi nagibi. Vzdolž desnega brega se v 
bližini deponije sedimentov v bazenu uredijo plitvine s trstičjem in grmovnicami za gnezdenje malega martinca. 

- Mirno obmo čje MO3 (obre čni gozdovi s plitvinami, levi breg – cca 6,5 ha) se uredi na levem bregu bazena pri Mostecu. Med robovi bazena in 
obstoječimi visokovodnimi nasipi se teren poviša in se uredi obrežje s plitvinami. Peščene brežine se izvedejo z blažjimi nagibi z zveznim prehodom v 
naravno brežino. Vzdolž levega brega se v bazenu uredijo plitvine s trstičjem in grmovnicami za gnezdenje malega martinca. 

- Mirno obmo čje MO4 (dovod vode za oživitev mrtvic – cca 15 ha) se uredi na levem bregu bazena, južno od Loč, z izvedbo dovodnega kanala od 
zajema vode v akumulaciji pa do začetka stare struge Gabernice. Trasa dovodnega kanala se uredi po trasi nekdanjih mrtvic, kjer se izkoristijo vse 
morfološke značilnosti omenjenih suhih strug, obstoječa zarast se čim bolj ohrani. Ohrani se stalna voda v stari strugi.  Na izpostavljenih lega, na brežinah, 
kjer bi lahko prišlo do erozije, se zasadi hidrofilna vegetacija za utrditev tal. 

- Mirno obmo čje MO5 (rokav stare Gabernice – cca 2,6 ha) se uredi na levem bregu bazena, tako da se očisti in zavaruje pred poškodbami ter prepusti 
naravni sukcesiji. 

- Mirno obmo čje MO 6 (Prilipska mrtvica – cca  38 ha) se 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, bobra, 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 onesnaženje. 

OSTALE UREDITVE ZA OHRANJANJE NARAVE
Uredijo se:  gnezdišča vodomca, ki se izvedejo na razširjenih delih visokovodno- energetskih nasipov, gnezdilni splavi za gnezdenje čiger, presaditve in 
prestavitve starejših dreves, ozelenitev zgornjega dela nasipov z avtohtonim rastlinjem itd.
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AKUMULACIJSKI BAZEN – situacija - dolvodni del



AKUMULACIJSKI BAZEN - situacija – gorvodni del
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VISOKOVODNE RAZMERE (HHM) - območje poplavljanja pri Q100 = 4000m3/s za sedanje stanje
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VISOKOVODNE RAZMERE (HHM) - območje poplavljanja pri Q100 = 4000m3/s za bodoče stanje 
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VISOKOVODNO – ENERGETSKI NASIPI
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LEVI BREG

DESNI BREG



KARAKTERISTIČNI PREREZI
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PRODIŠČE

UREDITVE MED OBSTOJEČIMI VV NASIPI

PLITVINA S TRSTIČJEM

PRODIŠČE



VV RAZBREMENILNIK (PRELIVNI OBJEKT V RETENZIJO)
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SITUACIJA

POGLEDPREČNI PRESEK



DOVODNI KANAL DO MRTVIC

PRESEK DOVODNEGA KANALA

PODROČJE MRTVIC
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VTOČNI DEL



NASIP MIHALOVEC, L = 1492 m, retenzija 
za notranje vode; propust s protipovratno 
zaklopko 

NASIP LOČE, L = 2194 m, retenzija za 
notranje vode; propust s protipovratno 
zaklopko 

NASIP RIGONCE, L = 813 m, retenzija za 
notranje vode; propust s protipovratno 
zaklopko 

Nadvišenje makadamske ceste med 
Mihalovcem in Ločami, L = 439 m

Nasip – zaščita obstoječega železniškega 
podvoza

Protipolavna zaščita objekta  Budič 
(montažni paneli na mestu vrat)
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VV NASIPI ZA ZAŠČITO NASELIJ – karakteristi čni prerezi



UREDITEV IZLIVNEGA DELA KRKE- situacija
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PREHODNI DEL ZA 
RIBE - DRĆA

DRSTIŠČA



UREDITEV IZLIVNEGA DELA KRKE – situacija izliva Krke v Savo
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PREHODNI DEL 
ZA RIBE - DRČA

DRSTIŠČA

PRODIŠČE

PRIMER DRČE NA REKI MELK V AVSTRIJI



UREDITEV IZLIVNEGA DELA KRKE– prerez na izlivu Krke v Savo
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UREDITEV IZLIVNEGA DELA KRKE– karakteristični prerezi
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HVALA ZA POZORNOST


