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UVOD
Pomemben del aktivnost
osti Slovenskega nacionalnega komiteja za velike
ve
pregrade
(SLOCOLD) je strokovno
o izobraževanje
i
članov ter seznanjanje širše javnosti
sti s problematiko
velikih pregrad. V ta namen
en je SLOCOLD v 23 letih obstoja sam ali s soorgan
ganizatorji izvedel
že 16 posvetovanj. V letu
u 2010
2
smo se v Krškem že predstavili in srečali z javnostjo,
j
tema
posvetovanja je bila takratt V
Varnost pregrad v Sloveniji. Na podlagi sklepov posvetovanja
pos
smo
v naslednjih letih skušalii dvigniti
d
splošno zavedanje o tem, da je poleg tako
tak imenovanih
»energetskih« pregrad treba
ba v Sloveniji poskrbeti tudi za tiste, ki niso v energ
ergetski rabi. Žal
nam to kljub evidentnim dokazom,
do
da je njihovo stanje slabo, do danes ni uspe
spelo.
Prispevki letošnjega leta se v veliki meri ukvarjajo s trenutno najbolj perspe
pektivnim delom
slovenskega pregradnega inženirstva,
in
pregrado in bazenom HE Brežice. Tr
Trenutno najbolj
kompleksen slovenski infra
frastrukturni projekt je prikazan s šestimi članki,i, ki
k obravnavajo
splošne parametre in znači
ačilnosti novega akumulacijskega bazena, vplive nov
ovega objekta na
NE Krško, sodobne načine
ine projektiranja kompleksnih objektov, krajinsko
o arhitekturne in
naravovarstvene vidike ter za konec še kratek, vendar nazoren kronološki
ki prikaz gradnje
jezovne zgradbe HE Brežice
žice.
S spodnjo Savo se ukvarja
ja ttudi pregledni prispevek o načrtovani HE Mokrice
ice, sledita pa mu
še prispevka o objektih v Črni
Č Gori, kjer je bila slovenska pregradna projektiv
ktiva v času bivše
skupne države močno priso
risotna in se v zadnjem času ponovno angažira. Prik
rikazana je ocena
vpliva zaplavljanja bazenaa H
HE Piva (bivša HE Mratinje) na energetske karakte
kteristike objekta
ter projekt nadgradnje sistem
tema HE Peručica z dodatnimi objekti za zajem in prevajanje
pr
vode.
Zbornik 16. posvetovanja
ja SLOCOLD dokazuje, da kljub trajanju krize gradbeništva
g
še
obstajajo veliki projekti, pr
pri katerih se angažira veliko število domačih strok
okovnjakov vseh
strok in profilov, ki skup
upaj kreirajo rešitve, na katere smo lahko ponos
nosni. S takšnim
pregledom preteklega dela
ela tudi lažje zremo v prihodnost, za katero
o v SLOCOLD
pričakujemo, da nam bo pri
prinesla razmah gradnje večnamenskih pregrad in zad
zadrževalnikov, ki
bi lahko za Slovenijo predst
dstavljali eno od pomembnih razvojnih priložnosti.
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POVZETEK
HE Brežice je predzadnja
ja v verigi HE na spodnji Savi, ki bo skupaj s HE
E Mokrice imela
funkcijo izravnalnega bazen
zena za celotno verigo HE na Savi od HE Mavčiče
čiče do meje z R
Hrvaško. Ta vloga je poleg
leg hidroloških značilnosti ter prostorskih in morfo
rfoloških danosti
osnovno izhodišče za zasno
novo ter določitev osnovnih parametrov objekta.
V članku so opisani objekti
kti akumulacijskega bazena HE Brežice z zaščitnimii in
i omilitvenimi
ukrepi zaradi posledic zaje
ajezitve, ter ostali objekti predvideni v DPN za HE
H Brežice, za
varovanje pred visokimi vod
vodami v območju HE Brežice in ob pritokih.

ABSTRACT
The article describes thee objects of the hydropowerplant Brežice with
h protective
p
and
mitigation measures as a res
result of the damming of the Sava river and other facilities
fac
provided
in the Spatial plan for Breži
ežice HPP, for flood protection in the area of Brežic
žice HPP and the
tributaries.
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1.

UVOD

HE Brežice je predzadnja v verigi HE na spodnji Savi, ki bo skupaj s HE Mokrice imela
funkcijo izravnalnega bazena za celotno verigo HE na Savi od HE Mavčiče do meje z R
Hrvaško. Ta vloga je poleg hidroloških značilnosti ter prostorskih in morfoloških danosti
osnovno izhodišče za zasnovo ter določitev osnovnih parametrov objekta.
HE Brežice sestavljajo jezovna zgradba in akumulacijski bazen, ki sega do jezovne zgradbe
gorvodne HE Krško. Dolvodno od jezovne zgradbe je zaradi izboljšanja energetske
učinkovitosti in poplavne varnosti predvidena poglobitev struge Save v dolžini ca. 3 km (do
sotočja s Krko v obsegu DPN HE Brežice, od sotočja dolvodno, vključno z ureditvami v
Krki v DPN HE Mokrice). V vplivnem območju HE Brežice je potrebno izvesti tudi
zaščitne in omilitvene ukrepe, kot so drenažni kanali, nadomestni habitati, zavarovanje
infrastrukturnih in stanovanjskih objektov. Hkrati z izgradnjo HE bodo v skladu s
Koncesijsko pogodbo izvedeni tudi ukrepi za varovanje pred visokimi vodami tako v
območju HE Brežice kot tudi ob nekaterih pritokih (Potočnica, Močnik, Žlapovec, Krka).
2.

IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UREDITEV V AKUMULACIJSKEM
BAZENU HE BREŽICE

Ključna podlaga, ki opredeljuje razmere v bazenu, ter še v pomembnejši meri zunaj bazena je
hibridni hidravlični model območja HE Brežice. Hibridni hidravlični model določa osnovne
pogoje zasnove in obratovanja HE Brežice v smislu ohranjanja retenzijskih površin na
Krško-brežiškem polju in ohranjanja hidrograma Save ob visokih vodah v mejnem profilu s
Hrvaško.
Osnovne hidrotehnične ureditve v območju bazena HE Brežice so naslednje:





bazen z nasipi in zaščitami struge,
poglobitev struge dolvodno od jezovne zgradbe,
ukrepi za ohranjanje visokovodnega režima,
ukrepi za zaščito objektov in poselitvenih območij pred vplivi dviga podzemne vode
in prelivanja visokovodnih valov skozi inundacijska območja,
 ureditve državne in lokalne infrastrukture (zaščita objektov pred vplivi izgradnje HE
Brežice),
 ureditve vodne infrastrukture (zaščita pred poplavami, ureditve pritokov),
 nadomestni habitati in druge ureditve za ohranitev narave ter krajinske ureditve.
Končna oblika vseh ureditev je rezultat študijskih obdelav in več projektnih faz HE Brežice,
v katerih so bili določeni najprej lokacija jezovne zgradbe, tip agregata, instalirani pretok in
kota zajezitve, nadalje pa so bile opravljene optimizacija velikosti akumulacijskega bazena in
optimizacija poglabljanja.
3.

OSNOVNI PARAMETRI BAZENA IN DOLVODNE STRUGE
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Kota zajezitve
prostornina bazena
koristna prostornina bazena
dovoljena redna denivelacija

153.00 m n.m.
19,3 mil. m3
3,4 mil. m3
1,1 m

Matija Brenčič, Krešimir Kvaternik








4.

površina vodne gladine bazena
od tega površina sedanje gladine Save
skupna dolžina nasipov
dolžina bazena med HE Brežice in HE Krško
največja širina bazena
dolžina poglobitve dolvodne struge
skupna dolžina drenažnih kanalov

317 ha
114 ha
13,67 km
12,95 km
680 m
skupno 3.000 m
21,7 km

UREDITVE V BAZENU HE BREŽICE

Zajezitev HE Brežice je v odseku med jezovno zgradbo HE in NEK ustvarjena z jezovno
zgradbo ter visokovodno-energetski nasipi. Razen dviga gladine imajo nasipi tudi zaščitno
funkcijo, ker sodelujejo pri zaščiti zaledja pred vplivi zajezitve in pred poplavami. Gorvodno
od jezu NEK bazen ostaja v sedanji strugi Save.
V sklopu bazena so med drugim predvidene naslednje ureditve:
 visokovodno-energetski nasipi,
 tesnitev bazena,
 zavarovanje brežin in ureditev dna,
 visokovodni preliv v inundacijo,
 odlagališča sedimentov,
 krajinske ureditve in
 ostale ureditve (dostopi do vode in ureditve za rekreacijo).
Visokovodno energetski nasipi. Nasipi potekajo po levem in desnem bregu Save v skupni
dolžini 13,67 km (7,32 km na desnem in 6,35 km na levem bregu). Potekajo od jezovne
zgradbe gorvodno. Na gorvodni strani se na desnem bregu nasip priključi na plato jezu
NEK, na levem bregu pa na obstoječ visokovodni nasip NEK.
Nasipi so trapezne oblike, z nakloni brežin 1:2 in širino krone 4 m. Osnovni material za
nasipe je gramozna zemljina odvzeta iz območja, ki bo potopljeno z bazenom HE Brežice
ter material iz poglobitve spodnje struge. Nasipi bodo tesnjeni do temeljnih tal. Na zaledni
strani bodo zatravljeni, na vodni strani pa zaščiteni proti eroziji s skalometno oblogo.
Kota krone nasipa je 154,50 m n.m., kar je 1,5 m nad zgornjo obratovalno gladino. Nasipi so
varni pred prelivanjem visoke vode s povratno dobo 10.000 let. Z minimalno varnostjo jih
ne prelije niti pri maksimalni verjetni poplavi (PMF).
Po kroni nasipa bo potekala vzdrževalna pot. Mestoma bodo izvedene razširitve za različne
namene (dostopi do vode ipd.). Večnamenska pot bo potekala tudi po bermi med peto
nasipa in zalednim drenažnim kanalom.
Vzdolž nasipov potekajo na zaledni strani drenažni kanali. V večjem delu bodo kanali imeli
tudi vlogo drenaže za reguliranje gladine podzemne vode v zaledju.
Tesnitev bazena sestavlja tesnilna zavesa v temeljnih tleh pod nasipi in tesnitve nasipov.
Tesnilna zavesa se izvede skozi kvartarno krovno plast do manj prepustne terciarne podlage
in še najmanj 1 m v podlago. Glede na terenske razmere so odsekoma predvidene različne
tehnologije izvedbe tesnitve: jet-grouting, debelostenska in tenkostenska diafragma.
Tesnitev nasipov je predvidena z bentonitno membrano (GCL), ki se jo poveže s tesnilno
zaveso podlage nasipa tako, da spodnja in zgornja tesnitev tvorita ustrezno neprepustno
celoto.
Visokovodno razbremenjevanje na poplavne površine. Krškobrežiško polje predstavlja
veliko inundacijo, ki jo Sava preko obeh bregov poplavlja pri pretokih večjih od ca. 2000
9
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m3/s. Pri prehodu poplavnega vala se voda razlije iz struge in polni poplavna območja, kar
upočasnjuje naraščanje pretoka in zmanjšuje hitrost potovanja poplave.
Z izgradnjo nasipov bazena HE Brežice bi bilo izlivanje Save v inundacijo preprečeno, s
čimer bi bil izničen učinek zadrževanja poplavnega vala. Zato je bil pri zasnovi bazena
upoštevan koncept ohranjanja obstoječih retenzijskih površin.
Komunikacija med Savo in desno inundacijo je ohranjena gorvodno od jezu NEK, kjer se bo
Sava enako kot danes prosto izlivala v poplavno območje. Voda bo tekla ob bazenu HE
Brežice in se skozi koridor med nasipi bazena in avtoceste vračala v Krko in Savo.
Na levo poplavno področje bo omogočeno kontrolirano prelivanje preko reguliranega
preliva, ki bo lociran ca 200 m dolvodno od zaključka obstoječega nasipa NEK. Preliv bo
zgrajen iz 7 prelivnih polj širine 20 m in vmesnimi stebri. Zajezna gladina pri zajezitvi 153.00
m n.m. bo višja od pragu preliva. Tako so za ta preliv predvidene zapornice, s katerimi bo
moč visoke vode na levo poplavno področje spuščati regulirano.
Dolvodno od razbremenilnika bodo izkopana umetna jezera, ki bodo urejena deloma kot
nadomestni vodni habitati deloma kot rekreacijske površine. Ob aktiviranju razbremenilnika
se bodo najprej napolnila umetna jezera, iz njih pa se bo voda prelila v poplavno ravnico.
Inundacija se bo praznila na spodnjem koncu skozi ožino pri HE Brežice.
Približno v sredini bazena je na sedanjem desnem bregu predvidena izvedba štirih otokov, ki
bodo služili kot habitat za ptice, poleg tega bodo usmerjali del vodnega toka ob visokih
vodah proti konveksni brežini bazena, da se v tem območju bazena ne bi ustvarili morebitni
povratni vodni tokovi.
Za odlaganje sedimentov so na zaledni strani nasipov predvidena tri odlagališča, dve na
levem in eno na desnem bregu Save.
Poglobitev dolvodne struge. Energetska učinkovitost HE Brežice bo povečana s
poglobitvijo struge dolvodno od jezovne zgradbe, s čimer bo znižana gladina spodnje vode
elektrarne in bodo povečani razpoložljivi padci, posledično pa moč in proizvodnja. Poleg
tega poglobitev struge povečuje poplavno varnost prostora ob Savi in Krki zaradi znižanja
gladine pri visokih pretokih Save, zato ima poglabljanje multidisciplinarni značaj.
Ureditev sotočja Krke in Save. Zaradi poglobitve Save bo v vmesnem času do polnitve
bazena HE Mokrice nastala višinska razlika, stopnica med gladinama vode v Krki in Savi,
zlasti pri nizkih pretokih. Da zaradi tega ne bi prišlo do erozije dna Krke in dodatnega
znižanja gladine Krke ob nizkih pretokih, bo do končne ureditve sotočja, v okviru HE
Brežice, izvedeno začasno zavarovanje dna v tem območju.
5.

ZAŠČITA OBJEKTOV IN POSELITVENIH OBMOČIJ

Objekte in poselitvena območja v širši okolici bazena HE Brežice potencialno ogroža dvig
gladine podzemne vode ter voda, ki se ob poplavah izliva v poplavno območje. Zato sta bila
izdelana matematična modela pozemne vode Krškobrežiškega polja in hibridni hidravlični
model površinskih voda, ki v več delih pokriva območje od HE Krško do državne meje. Z
modeli je nato simulirano bodoče stanje po izgradnji HE Brežice, kar je omogočilo
opredelitev vplivov izgradnje ter opredelitev ter zasnovo ukrepov za zmanjšanje stopnje
ogroženosti in/ali zavarovanje ogroženih objektov.
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Slika 1 Bazen HE Brežice z drenažnimi in regulacijskimi kanali ter ostalimi hidrotehničnimi ureditvami,
predvidenimi v DPN za hidroelektrarno Brežice.
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5.1 Ogroženost zaradi dviga podzemne vode
Vpliv izgradnje HE Brežice se pozna praktično v celotnem območju podtalnice
Krškobrežiškega polja. Dvig gladine ne bo enakomeren, ampak se bo razlikoval od območja
do območja. Na to bo vplivala sprememba smeri tokov ter ukrepi za reguliranje gladine.
Osnovni vzrok za dvig gladine v zaledju je tesnilna zavesa bazena, ki preprečuje podzemni
vodi odtok v Savo v celotni dolžini tesnitve, vse do jezovne zgradbe.
Na osnovi hidroizohips za bodoče stanje je bila v procesu modeliranja ugotavljana
ogroženost zemljišč in objektov ter preverjena učinkovitost ukrepov za zniževanje gladine
podzemne vode. Ogroženost zemljišč je bila ugotavljana s primerjavo gladine podzemne
vode in površine terena. Podobno je bila določena tudi ogroženost objektov, kjer je bila
preverjana ogroženost morebitnih kleti s strani podzemne vode.
Osnovni ukrepi za reguliranje gladine podzemne vode po izgradnji HE Brežice so tesnitev
bazena, izgradnja mreže drenažnih kanalov v zaledju in nadvišanje zemljišč. V procesu
matematičnega modeliranja stanja podzemne vode so bile preizkušene različne variante
obsega tesnitve ter variante mreže drenažnih kanalov. V nekaterih območjih (depresijah)
pogojem ni bilo možno zadostiti. V teh primerih je predvideno nadvišanje terena do višine
1,5 m nad bodočo gladino podzemne vode.
Drenažni kanali so razdeljeni v tri skupine:
 kanali ob nasipih bazena (na levem in desnem bregu),
 kanali v zaledju (na levem bregu),
 naravni vodotoki, ki z dodatno ureditvijo delujejo kot drenaže (Močnik, Struga).
Kanali ob nasipih bazena potekajo ob vznožju nasipov. Ti kanali poleg zniževanja podzemne
vode zbirajo in odvajajo tudi vodo, ki se bo precejala iz bazena skozi nasip. Desni drenažni
kanal dolžine dobrih 7,5 km poteka od izliva v Savo dolvodno od jezovne zgradbe HE
Brežice pa vse do jezu NEK. Ta kanal bo v dolvodni polovici urejen kot nadomestni habitat
za reofilne vrste rib. V kanalu se izmenjujejo odseki z brzicami z globino toka 0.2 – 0.5 m s
hitrostjo toka do 1 m/s, in tolmuni globine do 1 m. Temu so prilagojeni širina dna in
vzdolžni nakloni dna kanala.
Levi drenažni kanal je razdeljen na tri odseke, ki se izlivajo v potok Močnik in mu dovajajo
dodatne količine vode. Na ta kanal se priključuje odtok iz umetne ojezeritve dolvodno od
visokovodnega razbremenilnika. V ta sklop ojezeritev se izlivajo zaledni drenažni kanali.
Trase drenažnih kanalov v zaledju na levem bregu so določene tako, da čim bolj učinkovito
znižujejo gladino podzemne vode v čim širšem vplivnem območju. Potekajo večinoma v
depresijah starih rečnih strug. Zaradi čim manjše zasedbe prostora in zaradi usklajevanja trase
z že predvidenimi ureditvami bodo kanali odsekoma izvedeni kot vkopana drenažna cev.
Na izlivih kanalov v ojezeritve so predvideni objekti s povratnimi zaklopkami, ki ob
aktiviranju visokovodnega razbremenilnika in poplavitivi inundacije preprečujejo povratni
tok po kanalih gorvodno.
Potoka Močnik in Struga bosta urejena tako, da bosta delovala kot drenaža. Predvidena je
poglobitev struge potokov s širitvijo v en breg, drugi breg pa bo ostal v sedanjem stanju.
Osnovni prerez drenažnih kanalov je trapezni, s širino dna min. 1 m in naklonom brežin 1:2.
5.2 Poplavna ogroženost
V zadnjih nekaj desetletjih se je obseg poplavljanja dokazano zmanjšal, kar gre pripisati
večinoma poglobitvi struge Save pod jezom NEK. Pri bodočem stanju se bo obseg še
dodatno zmanjšal zaradi:
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izvedbe protipoplavnih ukrepov (nasipi pri krajih Žadovinek, Brege, Mrtvice, Krška
vas na desnem bregu Save, nasipi pri Gornjem Lenartu in Šentlenartu na levem bregu
Save),
 poglobitve struge Save dolvodno od jezovne zgradbe HE Brežice, kar vpliva na
zmanjšanje obsega poplav tako na območju Krške vasi in Velikih Malenc kot na
Brežiški Vrbini.
Poleg zmanjšanja obsega poplav se bo zmanjšala tudi njihova pogostost, saj bo Sava
začenjala poplavljati pri višjih pretokih kot danes.
S posebno pozornostjo je bil obravnavan vpliv izgradnje HE Brežice na poplavno varnost
NE Krško. Rezultati hibridnega modela so pokazali, da NE Krško ni poplavno ogrožena, pri
največjem možnem pretoku PMF se bo po izgradnji HE Brežice gladina v profilu NEK celo
nekoliko znižala.
6.

UREDITVE VODNE INFRASTRUKTURE

Ureditve vodne infrastrukture v območju bazena HE Brežice so:
 ukrepi za zavarovanje objektov in površin pred poplavami (visokovodni nasipi) in
 ureditev izlivnih odsekov pritokov.
Za zaščito naselij pred poplavnimi vodami so predvideni visokovodni nasipi do gladine Q100
pri krajih Žadovinek, Brege, Mrtvice, Krška vas na desnem bregu Save ter nasipi pri
Gornjem Lenartu in Šentlenartu na levem bregu Save. Trase nasipov, v kolikor so potekale v
bližini sedanjih in načrtovanih prometnic, so usklajene s prometnicami zaradi zmanjšanja
zasedbe prostora.
V Savo se v obravnavanem območju izlivajo potoki Potočnica, Močnik in Struga na levem in
Žlapovec ter Leskovški potok na desnem bregu. Na pritokih so v zaledju predvidene
ureditve prodnih pregrad. Izlivni odseki bodo z izgradnjo sanirani in urejeni na nove, višje
kote gladine Save.
7.

UREDITEV OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE

S projektom je bilo treba sanirati tudi vplive na objekte obstoječe infrastrukture: avtocesto,
kanalizacijsko in vodovodno omrežje, plinsko omrežje, elektroenergetsko in
telekomunikacijsko omrežje.
Omenjena infrastruktura bo zaščitena pred spremenjenimi hidravličnimi razmerami
(podzemne in poplavne vode), urejene bodo tangence novo predvidenih objektov z
obstoječo infrastrukturo.
8.

VIRI

[1] Projektna dokumentacija PGD HE Brežice/infrastrukturne ureditve, št. proj. IBBRA201/010A, IBE Ljubljana, maj 2014
[2] Projektna dokumentacija PGD HE Brežice/jezovna zgradba, št. proj. IBBR-A200/037,
IBE Ljubljana, januar 2011
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POVZETEK
Po izgradnji HE in bazen
zena Brežice se bodo na območju NE Krško (NEK)
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z vidika
površinskih in podzemnih
ih vod ter hidrodinamike in drugih rečnih pojavo
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ABSTRACT
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The paper is an attempt to make an extended abstract of the described matters which should
yield professional audiences an impression of the scale of necessary changes inside NEK.
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1.

UVOD

Vzpostavitev trajne zajezitve bazena Brežice med kotama 153,00 in 151,90 bo za NE Krško
pomenila spremembo pogojev obratovanja, oziroma številnih parametrov obratovanja.
Večina sprememb se nanaša na reko Savo in z njo povezane objekte NEK, nastale pa bodo
tudi v zaledju. Vse te spremembe je bilo treba identificirati, kvantificirati in zasnovati ukrepe
za prilagoditev na novo stanje. Za predstavo o teh spremembah je v naslednjih uvodnih
odstavkih podanih nekaj grobih izhodišč. Več bistvenih naštetih sprememb se nanaša na
vplive gorvodnih HE, vendar prej niso bile obravnavane in so sedaj vse obdelane pod
skupnim naslovom »Vplivi HE Brežice«.
Hidrologija Save pri NEK se bistveno ne bo spremenila. Zaradi rečnega značaja gorvodnih
akumulacij bo transformacija naravnih poplavnih valov minimalna in z vidika obratovanja
verige HE nezaželena. Pretoki pod 100 m3/s bodo skozi verigo HE prevajani brez vršnega
obratovanja bazenov, torej »po dotoku«.
Hidravlično bo vidnih največ sprememb: Na lokaciji NEK bo Sava pri pretoku 500 m3/s na
koti 153,20, kar pomeni več kot 3 m višje od sedanje zajezitve nad jezom NEK (150,00 –
150,10). Dolvodno od jezu bo razlika še večja. Bodoči nivo Save bo ustrezal sedanjemu
naravnemu nivoju pri pretoku cca 2200 m3/s, le da bodo hitrosti toka v primerjavi s
poplavnimi večino časa bistveno manjše. Dopustno nihanje bazena Brežice med
obratovanjem bo do 1,1 m (do kote 151,90 pri pregradi Brežice), vendar je optimizacija
obratovanja verige HE pokazala, da bodo nihanja dejansko precej manjša, do približno 0,5 m
od najvišje kote. Z vidika obratovanja HE Brežice je interes vzdrževati čim višjo koto v
bazenu. Dvig gladine Save bo ugodno vplival na glavne črpalke CW sistema, vendar se bo iz
več razlogov izvedel tudi dvig kote gladine v iztočnem objektu CW sistema.
Lebdeče plavine se bodo v gorvodnih bazenih večino časa usedale v večji meri kot do sedaj,
zaradi česar bo do NEK dotekala čistejša voda. Po drugi strani bo voda sčasoma zaradi
biološke produkcije vsebovala več organskega onesanženja in nejasna je tudi prognoza
razmer ob nastopu visokih pretokov, ko se sprostijo velike količine usedlin. Znotraj vtočnih
objektov ESW in CW sistemov bodo hitrosti vode zaradi višjega nivoja gladine manjše.
Termika Save v povprečnih razmerah ne bo bistveno spremenjena, v času vročih poletnih
razmer pa bodo gorvodni bazeni zaradi slojevitosti (stratificiranosti) delovali kot začasni
hladilniki dotekajoče vode. Količina hladilne in varnostne hladilne vode bo zaradi zaporednih
gorvodnih bazenov HE dejansko povečana, čeprav formalno zaradi neizpolnjevanja zahtev
jedrske zakonodaje ne bo spremenjena.
Jez NEK (river dam – RD) bo obdržal varnostno funkcijo in zagotavljal nemoteno
obratovanje NEK tudi ob morebitni odpovedi ali spraznitvi bazena Brežice. Dejansko
hidromehanska oprema jezu ne bo redno obratovala, ker bodo v primeru obratovanja bazena
Brežice med koncesijsko dopustnima kotama vse zapornice jezu NEK dvignjene iz vode.
Nivo podzemne vode v zaledju NEK se bo tipično dvignil za nekaj več kot 1 m.
Prispevek predstavlja povzetek dokumentacije Necessary Technical Measures for
Suppression of Side Effects of Brežice HPP Construction on Krško NPP, rev.C (IBE, 2015),
ki obravnava vse evidentirane prilagoditve NE Krško na vplive HE Brežice. V prvem
poglavju so po sklopih Jedrska varnost, Obratovalna dovoljenja in Obratovalna učinkovitost
integrirane raziskave in analize posameznih fenomenov, ki vplivajo na varnost in obratovanje
NEK. Drugo poglavje obravnava konkretne prilagoditve objektov NEK na posamezne
vplive izgradnje HE Brežice.
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2.

PODLAGE

V skladu z usmeritvami NEK ter revidenta tega dela dokumentacije, Elektroinštitutom
Milana Vidmarja (EIMV) so bile strokovne podlage obravnavane v treh vsebinskih sklopih:
Jedrska varnost, Obratovalna dovoljenja in Obratovalna učinkovitost.
2.1 Jedrska varnost
Za preveritev parametrov jedrske varnosti tudi po izgradnji HE Brežice so bile predhodno ali
vzporedno z dokumentacijo faze IDP izdelane študije in analize za področja:
1) Zagotavljanje in ugotavljanje temperature in volumna UHS
2) Transport rinjenih in lebdečih plavin na območju objektov NEK
3) Poplavna varnost NEK za pretoke do PMF
4) Podtalnica na območju NEK in vprašanje likvefakcije
5) Inducirana seizmičnost
2.1.1 Temperatura in volumen UHS
Analize pričakovanih temperature Save po izgradnji verige HE na spodnji Savi in s tem tudi v
območju končnega ponora toplote za NEK (ultimate heat sink – UHS) so se začele v letu
2003 s splošno toplotno študijo Save. Uporabljen je bil 1D termični model za celotno verigo
HE, ki je bil verificiran z meritvami v bazenu Vrhovo ter s primerjavo s 3D termičnim
modelom. Nadaljevanje analiz hidro- in termodinamike bazena Brežice s koto zajezitve
152,50 je bilo namenjeno verifikaciji 2D modela (z laboratorijskimi rezultati) in 3D modela (z
rezultati meritev iz bazena Vrhovo) ter določanju toplotne slike v akumulaciji Brežice in v
bližini NEK, kar je vključevalo obravnavo toplotnega stika (IBE in FGG, 2006). Izračunane
pričakovane temperature v bazenu so bile v okviru takrat veljavnih dovoljenj, možnost
toplotnega stika pa je bila izključena za pretoke nad 50 m3/s. V letih 2009 in 2010 so se na
podlagi vedno večjega števila obratujočih bazenov izvedle kontrolne analize pričakovanega
vzdolžnega naraščanja rečne temperature in prišlo do ugotovitev, da so bile napovedi iz leta
2003 pretirano pesimistične. V letih 2010 in 2011 so se v okviru centralnega sklopa
hidravličnih raziskav modelov Brežice in Mokrice, zaradi kombinacije fizičnega in
matematičnega modeliranja delovno imenovanih “Hibridno modeliranje”, izvedli 3D izračuni
detajlov vtoka in iztoka hladilnega Sistema NEK ter celotnega bazena Brežice. Pri tem je bil
najprej izveden osnovni nabor izračunov delovanja ESW sistema, celotnega bazena in
pojavov toplotnega stika (FGG, Hidroinštitut in IBE, 2010), nato pa še dodatni scenariji po
zahtevah NEK (FGG in IBE, 2011), skupno več kot 140 za vse nivoje pretoka Save.
Potrjeno je bilo, da bo bazen Brežice vedno obratoval vsaj z naravnim pretokom, torej z
dotokom pri HE Krško in z odtokom pri HE Brežice. V letu 2012 je bila študija splošne
termike Save novelirana (IBE, 2012) z naslednjimi zaključki:
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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
V času izrednih dogodkov bodo rečne temperature na vtoku v NEK enake ali nižje
od tistih, ki bi nastopale ob enakovrednih hidro-meteoroloških razmerah, vendar
brez zajezitev v dolini Save.
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 s splošnimi
poročili ARSO. Trendi (naravnega) naraščanja rečnih temperatur so potrjeni tako na
Savi pri Litiji kot na Savinji pri Velikem Širju in Savi pri Čatežu.
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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.
Zaključek o ugodnem vplivu bazenov na toplotno stanje Save je bil dodatno potrjen z
analizo poletja 2012 (IBE, 2012). Zaradi sprememb zakonskih omejitev obratovanja NEK
ter iskanja optimalnega sočasnega obratovanja bazenov HE in NEK so bile v zaključku
termičnih analiz v okviru rev.C integralnega elaborata vplivov HE Brežice na NEK
opravljene še dodatne, z vidika obratovanja hladilnega sistema NEK izredno natančne
simulacije vtoka in iztoka CW sistema NEK ter možnosti pojava toplotnega kratkega stika, ki
so pokazale dopustne meje obratovanja hladilnega sistema NEK v bodočih razmerah.
Volumen UHS se bo po izgradnji HE Brežice v minimalnem obsegu zagotavljal na enak
način kot do sedaj: 1) v primeru minimalnega dotoka Save 31,4 m3/s s pragom v rečni strugi
na koti 147,50 in 2) v primeru prekinjenega dotoka Save s pragom in zapornicami v Savi, pri
čemer temperatura vode ne sme preseči 26,7 °C. Dejansko bo volumen zaradi 3 m višje
zajezitve bistveno večji, dodatne prostornine pa so zagotovljene tako v gorvodnih bazenih
HE kot tudi v centralnem delu bazena Brežice dolvodno od NEK. Za primer 1) je bilo s
statičnimi računi pokazano, da zajezitev ne poslabšuje, temveč zaradi enakomernejše
porazdelitve obremenitev med gorvodno in dolvodno stranjo izboljšuje statične in
stabilnostne razmere jezu v Savi. Za primer 2) je bil zasnovan nov način obratovanja
zapornic NEK, ki v vseh situacijah, tudi ob morebitni odpovedi pregrad vseh HE, zagotavlja
dosedanjo stopnjo varnosti oz. razpoložljivi UHS v bodočih razmerah.
2.1.2 Transport rinjenih in lebdečih plavin na območju objektov NEK
Za oba predhodno navedena načina zagotavljanja UHS je bistvena tudi problematika
zasipanja akumulacije NEK s plavinami. Pretok rinjenih plavin je z gorvodnimi HE
praktično prekinjen za več let ali celo desetletij, zato se je obdelovala predvsem problematika
lebdečih plavin. Za obravnavo tega fenomena je bila izdelana študija, ki opisuje prihodnje
količine lebdečih plavin (GEATEH, 2010), dve dodatni študiji, ki opisujeta njihovo dinamiko
v bližini vtočnih in iztočnih objektov NEK (FGG, Hidroinštitut in IBE, 2010; IBE in FGG,
2011) ter v okviru rev.C integralnega elaborata vplivov HE Brežice na NEK še dodatna
sintezna študija za objekt bistvene oskrbne vode (essential service water, ESW) NEK.
Slednja ugotavlja, da se stanje zaplavljanja objekta ESW (in CW) v prihodnosti v običajnih
razmerah sicer ne bo poslabšalo, temveč kvečjemu izboljšalo. Negotovost v podatkih
predstavlja potencialna količina usedlin, ki se ob nastopu poplavnega dogodka lahko sprosti
iz gorvodnih bazenov in bodočega odseka med HE Krško in NEK. Dosedanje meritve
količine in dinamike plavin v objektu ESW iz obdobja 1998 – 2013 ne izkazujejo povečanja
količine usedlin znotraj vtočnega objekta ESW, čeprav so bile v tem času zgrajene
akumulacije Boštanj, Blanca in Krško. Po drugi strani 50-letne meritve količin lebdečih
plavin na Savinji (kot ključnem pritoku Save) v štirih desetletjih med 1965 in 2004 izkazujejo
konstanten trend (naravnega) naraščanja, za kar je eden od domnevnih vzrokov sočasno
naraščanje visokovodnih konic. Kljub izkazanemu ugodnemu vplivu bazenov na količine
usedlin v vtočnem objektu ESW NEK v običajnih razmerah so bile zaradi nedoločljivih
pojavov ob nastopu visokoh pretokov ter dvigovanja »naravnega ozadja« predlagane
izboljšave obstoječega sistema čiščenja vtočnih objektov ESW in tudi CW sistema, ki so
opisane v poglavju “Ukrepi”. Predviden je tudi reden monitoring in po potrebi takojšnje
odstranjevanje plavin v delu akumulacije Brežice gorvodno od NEK. Na ta način se
obvladuje tako morebitne rinjene kot lebdeče plavine.
2.1.3 Poplavna varnost NEK za pretoke do vključno PMF
Okvir obravnave predstavljajo 4 temeljne študije pod skupnim naslovom »Medsebojni vplivi
infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v času izrednih hidroloških
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dogodkov«, ki so bile pripravljene pred letom 2010, kasneje pa so se vse razen prve še
dopolnjevale:
1) Naloga A – Določitev sintetičnih poplavnih valov dolgih povratnih dob (IZVO, 2005).
Študija je na podlagi zabeleženih velikih poplavnih valov določila teoretične oblike valov
dolgih povratnih dob 10, 20 in 100 let in sicer za tako imenovane »ozke« in »široke«
valove. Pomen študije je predvsem v določitvi gradientov naraščanja in upadanja
pretokov, ki so bistveni za načrtovanje ukrepov v času gradnje HE, pa tudi za ostale
uporabnike v prostoru.
2) Naloga B: Izračun verjetne visoke vode PMF (FGG, 2008). Študija je bila prva v vrsti
revizij. Za določitev PMF je bil uporabljen model HBV za simulacijo površinskega
odtoka v porečju reke Save. Dobljene vrednosti PMF, izračunane po različnih scenarijih,
so se gibale od 6.500 do 12.000 m3/s. Po najustreznejšem scenarij je pretok Save pri
Krškem dosegel 10.139 m3/s. V nadaljevanju obdelav je študija »Preparation of New
Revision of PMF Study and Conceptual Design Package for Flood Protection of NPP
Krško« (februar 2010), določila novo vrednost PMF 7081 m3/s. Za ta pretok je bila v
decembru 2009 izdelana Idejna zasnova (IDZ) zaščite NEK pred PMF, v letu 2010 pa še
PGD in PZI dokumentacija za rekonstrukcijo poplavnih nasipov ob Savi in ob
Potočnici. Nadvišanje se je izvedlo v letu 2011 (slika 1). V juniju 2010 je bila izdelana
tudi analiza »Izračun PMF na osnovi pretoka reke Save pri poplavnem valu leta 1990
določenega s simulacijo hibridnih modelov« (FGG, KSH, 2010), ki je določila PMF v
višini 9215 m3/s. Zaradi treh različnih vrednosti PMF v obdobju 3 let je bila odločitev o
merodajnem pretoku za zaščito NEK pred PMF potrjena z ekspertizo »Strokovna
potrditev PMF pretoka«, ki jo je v januarju 2011 pripravil Inštitut RS za vode (IZVRS).
Merodajni pretok po tej ekspertizi znaša 7100 m3/s in se bo predvidoma ponovno
ovrednotil po preteku obdobja 10 let. Na podlagi vseh navedenih predhodnih strokovnih
podlag je bila v septembru 2011 zaključena tudi ekspertiza »Hidravlična analiza visokih
voda reke Save v območju Nuklearne elektrarne Krško pri največjem verjetnem pretoku
(PMF) za stanje po izgradnji HE Brežice. Končno poročilo – Rev-01«. FGG,
Hidroinštitut in IBE, september 2011. Ekspertiza je potrdila hidravlično ustreznost vseh
predlaganih rešitev bazena Brežice z zaključkom, da ureditve, povezane s HE Brežice, v
najbolj kritičnih točkah (izliv Potočnice v Savo, vzdolž Potočnice) izboljšujejo poplavno
varnost NEK pri pretoku PMF. Takšen rezultat zagotavlja, da tudi noben nižji pretok
Save ne more ogroziti NE Krško oz. jedrske varnosti tega objekta. V letu 2015 je bila na
podlagi konzervativnega pristopa z upoštevanjem dodatne 5% negotovosti matematičnih
modelov pripravljena še Študija variant, rev.B z naslovom NE Krško – Ukrepi za
ohranitev poplavne varnosti NEK, ki je na podlagi več variant ukrepov (širitev struge,
večje prevajanje na poplavna področja, itd) predlagala manjše dopolnitve v letu 2011
izvedenih nadvišanj nasipov. Ti ukrepi bodo po izgradnji bazena Brežice zagotovili
poplavno varnost NEK pri pretokih do 10600 m3/s in so zadostni tudi za primer
ekstremnega scenarija sočasnega nastopa PMF v Savi in odpovedi (blokade v zaprtem
stanju) vse hidromehanske opreme prelivov bazena HE Brežice.
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Slika 1: Obstoječa PMF zaščita NEK ob Potočnici (nasip in zaščitni zid), po rekonstrukciji v letu 2011.

3) Naloga C: Poplavni valovi. Študija iz leta 2009 (IBE in FGG, 2009) predstavlja osnovno
analizo o bodočih transformacijah poplavnih valov in ne vključuje optimizacije
proizvodnje verige HE, ki je bila opravljena v kasnejši fazi, deloma pa jo je s še
neizvedenim sistemom monitoringa gladin možno še dodatno izboljšati. Nekateri
bistveni zaključki študije C so bili:


Pričakovana je pospešitev vala v projektiranem stanju (po izgradnji celotne verige
HE) do pretokov ca. 2500 m3/s
 Dosežena sta osnovna cilja: ni povečanja konice vala in ne pride do pospešitve
propagacije konice vala.
 Ugotovitve v zvezi z lokacijo NEK so bile dane predvsem v obliki navodil in
usmeritev za obdelavo s kompleksnejšimi Hibridnimi modeli, s katerimi so se v
kasnejših fazah za bazena Brežice in Mokrice poiskale takšne rešitve prevajanja
visokih pretokov Save, ki v čim večji meri ohranjajo obstoječe stanje poplavne
varnosti NEK ali ga po možnosti izboljšujejo.
Končno nadgradnjo obdelav poplavnih valov Save predstavlja študija Obratovanje verige
hidroelektrarn na spodnji Savi pri visokih vodah Save – Zaključno poročilo (IBE, 2013), ki
podrobneje obravnava bodoče dejansko obratovanje vseh HE ob nastopu visokih vod.
Uporabljen je koncept ohranjanja konstantnega volumna akumulacij, ki z uporabo v študiji
generiranih denivelacijskih krivulj zagotavlja optimalno kombinacijo poplavne varnosti in
energetske učinkovitosti verige. To delo skupaj z rezultati modelskih hidravličnih raziskav
tvori osnovo za pripravo obratovalnih pravilnikov posameznih HE na spodnji Savi.
4) Naloga D: Porušitveni valovi. Naloga iz leta 2008 (FGG in IBE, 2008) je obravnavala
posledice porušitev oz. večjih poškodb posameznih pregrad ali več pregrad v verigi na
spodnji Savi po scenarijih, ki jih je potrdila posebna ad-hoc komisija, sestavljena iz
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predstavnikov URSZR, NEK, FGG in projektantov. Splošni zaključki so bili: Pri delno
zgrajenih verigah je ogroženost dolvodnih področij v sedanjem stanju bistveno večja pri
porušitvah ob osnovnem pretoku Q25 kot pri osnovnem pretoku 1200 m3/s. Največjo
ogroženost izkazuje račun za val z gornjesavskih HE, ki pa je verjetno precenjen. Za
končno stanje zgrajenosti verige HE so bolj nevarni posamezni porušitveni primeri pri
osnovnem pretoku 1200 m3/s, zlasti pri zablokiranosti segmentov na spodnji HE pri
začetni odprtosti, ki ne omogoča prevajanja celotnega naravnega dotoka. Študija je bila v
letu 2015 dopolnjena z obdelavo dodatnih ekstremnih scenarijev (FGG, 2015): 1) hitrim
odpiranjem zapornic HE Krško pri osnovnem pretoku 500 m3/s in sočasno zaprtostjo
vseh prelivov bazena Brežice; 2) hitrim odpiranjem zapornic HE Krško pri osnovnem
pretoku 2990 m3/s in sočasno delno zaprtostjo prelivov HE Brežice, ki ustreza
takšnemu naravnemu pretoku ter 3) hitrim odpiranjem zapornic vseh gorvodnih HE
(Vrhovo, Boštanj, Arto-Blanca in Krško) pri osnovnem pretoku 1000 m3/s ter soačasno
popolno zaprtje HE Brežice (prelivi in turbine). V nobenem od primerov ni prišlo do
prelivanja nasipov za zaščito NEK pred PMF, je pa v primeru 3) voda za manj kot 30
cm prelila energetska nasipa na levem in desnem bregu na dolvodnem odseku bazena
Brežice.
2.1.4 Podtalnica na območju NEK in vprašanje likvifakcije
Po vzpostavitvi in na podlagi hidrogeološkega monitoringa, opisanega v poročilu »HE
Brežice in Terme Čatež – Poročilo o vzpostavitvi hidrogeološkega monitoringa« (Econo,
IRGO, HGEM, april 2007), je bilo za področje podtalnice v okviru načrtovanja HE Brežice
izdelanih več modelskih študij podzemne vode, ki so bile za bodoče stanje integrirane v
končno poročilo »Dopolnitev mreže piezometrov na območju HE Brežice in modifikacija
matematičnega modela talne vode« (GEORAZ, GeoSi in IBE, 2012). Pripravljene so
novelirane karte reprezentativnih srednjih in visokih nivojev podzemne vode na širšem
območju NEK, ki so za območje NEK grafično prikazani na sliki 2 (srednji nivoji) in sliki 3
(visoki nivoji). Iz kart je razvidno, da je najvišji pričakovani nivo na območju NEK ob
visokem stanju podtalnice do 151,00 m n.m. in se pojavi na severozahodnem delu območja
NEK. V osrednjem delu znaša visoki nivo 150,50 m n.m. in v jugovzhodnem delu 150 m
n.m. Ob teh vrednostih je treba opozoriti, da ne gre za absolutno najvišje nivoje ki se bodo
pojavili ob izrednih hidroloških dogodkih (lokalnih padavinah, poplavah Save ali pritokov) in
na katere izgradnja HE Brežice nima vpliva. Pričakovano zvišanje gladine znaša na SZ delu
območja NEK 0,8 m za visoke nivoje podzemne vode in 0,95 m za srednje nivoje. Na JV
delu območja NEK, torej dolvodno od jezu, so zvišanja precej večja: 3 m za visoke nivoje in
3,85 za srednje nivoje podzemnih vod. Večina območja NEK (okolica reaktorske zgradbe,
skladišče goriva, hladilni stolpi) je na koti cca 155,40 do 155,50, torej precej več kot 4 m nad
bodočim visokim nivojem podtalnice. Proti vzhodni ograji je teren nekoliko nižji (cca
155,20), vendar se proti savskemu bregu na celotnem odseku vzdolž Save dvigne: Na
območju vtokov ESW in CW je vzpostavljen plato na koti približno 157,00, na območju
iztoka CW v Savo na 156,90, dolvodno od izliva kanala hladilnih stolpov v Savo pa se začne
poplavni nasip s krono na koti ca 156,80.
Dodatna analiza (v okviru rev.C integralnega elaborata vplivov HE Brežice na NEK)
podzemne vode znotraj ostankov diafragme iz časa gradnje nuklearnega otoka je v letu 2012
zaključila, da »znotraj diafragme okoli nuklearnega otoka (NO) nastopa relativno zaprt bazen
s podzemno vodo, ki se obnavlja z drenanco podzemne vode skozi deloma prepustno
diafragmo in infiltracijo meteornih voda. Nivoji podzemne vode znotraj diafragme NO so
nižji od nivojev podzemne vode na ožjem območju NE Krško.« Na podlagi dodatne študije
IRGO (2013) so bili znotraj diafragme predvideni črpalni vodnjaki za zniževanje nivoja ter
terenske preiskave dejanske globine diafragme. Konec leta 2015 je bilo s terenskimi
raziskavami ugotovljeno, da je diafragma slabše ohranjena od predvidevanj, zato se analize
detajla podzemnih vod pod nuklearnim otokom v letu 2016 nadaljujejo.
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V zvezi s problematiko drenažnega zajetja tehnološke vode na desnem bregu Save je bila v
okviru rev.C integralnega elaborata vplivov HE Brežice na NEK izdelana študija »Vpliv
zajezbe HE Brežice na drenažno zajetje NE Krško (rev. A)« (Georaz in GeoSi, avgust 2011).
Ugotovljeni vplivi na obratovanje in zmogljivost obstoječega vodnjaka so pozitivni in
negativni, vendar so obvladljivi. Pozitivni vpliv je predvsem čistejša voda zaradi preprečitve
neposrednega stika s Savo in višji nivo podtalnice v sušnem času. Možni negativni vpliv je
zmanjšanje kapacitete zaradi učinka tesnilne zavese in diafragme v profilu pregrade NEK.
Pričakovani dvig nivoja podzemne vode je odprl tudi vprašanje likvifakcije temeljnih tal. Med
letoma 2010 in 2012 je bilo zato opravljenih več analiz in tudi terenskih preiskav, na podlagi
katerih je FGG Univerze v Ljubljani podala končni zaključek, da je na podlagi rezultatov
SPT preiskave potrjeno, da v terciarnem melju kot glavnem temeljnem materialu objektov
NEK ne more priti do pojava likvifakcije, v produ pa teoretično lahko pride do pojava
likvifakcije ob kontaktu z meljem. Z metodo izračuna z upoštevanjem hitrosti strižnega
valovanja z meritvami SDMT so vsi sloji na lokaciji NEK varni na likvifakcijo. Z dodatno
konzervativno interpretacijo, ki dopušča lokalno likvifabilnost v peskih (ki sicer po vseh
znanih analizah v temelju objektov NEK ne nastopajo) je zaključek, da bo dvig gladine vode
za 1 m zanemarljivo vplival na poslabšanje varnosti tal za primer likvifakcije. V najbolj
pesimističnem slučaju bi se faktor varnosti sicer zmanjšal za ca 5%, vendar je takšno
zmanjšanje manjše od natančnosti uporabljenih računskih in merskih metod.
2.1.5 Inducirana seizmičnost
Izhodišča za interpretacijo možnega fenomena inducirane seizmičnost na področju bazena
Brežice, povzeta iz novejšega vira (Franca et al., 2008) so bila, da je inducirana seizmičnost
slabo raziskana, obstajajo pa zanjo nekatere razmeroma zanesljive hipoteze. Za njen pojav
naj bi bila ključni faktor globina bazena. V primerjavi z vrednostmi, ki se pojavljajo v
navedenm viru, je globina bazena Brežice izven rizičnega območja. Drugi faktor je volumen
zajezene vode, ki je v primeru HE Brežice (0.02 km3) prav tako neprimerljiv z volumni
akumulacij, kjer je prišlo do pojavov inducirane seizmičnosti (po tem parametru najbližji
primer je bila akumulacija Peti prostornine 0.042 km3 s pregrado višine 43 m in največjo
globino vode 42 m). Po navedenrm viru naj bi bil vzrok inducirane seizmičnosti predvsem
prodor vode v mikro razpoke in prelome pod novim bazenom in ob njem. Zaradi tega naj bi
prišlo do dodatnih tlakov v teh razpokah in posledica bi bila zdrs tektonskih blokov po
prelomih, ki so zaradi (suhega) trenja sicer bolj stabilni.
Ključni odgovor na dilemo o možnem pojavu inducirane seimičnosti je dala študija
Vladimirja Mihailova in sodelavcev (Mihailov et al., 2012). Njen sklep je, da geološki,
hidrološki, tektonski in seizmološki pogoji terena nimajo vpliva na pojav inducirane
seizmičnosti. Glavni razlog za to je neprepustnost površinskih plasti, ki onemogočajo
morebitni prodor vode v globlje sloje, kjer bi lahko zaradi spremenjenih napetostnih stanj
prišlo do dodatnih tektonskih premikov. Končni zaključek je, da je možnost pojava
inducirane seizmičnosti na območju akumulacije HE Brežice zanemarljiva in da bi tudi v
primeru njenega nastopa imeli potresi tako nizko intenziteto, da ne bi mogli biti vzrok za
poškodbe HE Brežice in NE Krško.
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Slika 2: Sedanji (polne črte) in bodoči (črtkane črte) srednji nivoji podzemne vode na širšem območju NEK..

Slika 3: Sedanji (polne črte) in bodoči (črtkane črte) visoki nivoji podzemne vode na širšem območju NEK..

2.2 Obratovalna dovoljenja
Obratovanje NEK v sedanjem stanju definirajo naslednji upravni dokumenti:
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1) Delno vodno dovoljenje (VD) (15.10.2009) s Spremembo z dne 08.11.2011, ki določa
dopustne količine odvzete vode za NEK.
2) Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) (30.06.2010) s Spremembo (04.06.2012) in
Dopolnitvijo (10.10.2013), ki določa parametre izpustov NEK.
V februarju 2014 je bil zaključen Dodatek k PVO za HE Brežice – vidik NE Krško, Revizija
5, ki je analiziral potrebne spremembe dovoljenj zaradi izgradnje HE Brežice. Vodno
dovoljenje bi bilo potrebno spremeniti le v postavki dovoljenega letnega odvzem vode iz
vodnjakov za tehnološke namene, ki bi se spremenila z izvedbo dodatnih vodnjakov znotraj
diafragme nuklearnega otoka. V letu 2016 se pojavlja celo možnost, da se ti vodnjaki ne bodo
izvedli. V zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem je bilo ugotovljeno, da spremembe
dovoljenih emisij NEK v okolje niso pričakovane. V skladu z predvideno modifikacijo
sistema obtočne vode (CW sistem) zaradi spremembe višinske kote gladine na zajetju na
153,20 so možne spremembe (višinskih) koordinat na iztokih #5, #6, #7. V skladu s
predvidenimi spremembami na čistilni napravi in spremenjeni višinski koti gladine na zajetju
so možne spremembe koordinat na iztoku #9.
Pogoj Save kot »vodotoka« (celinska voda, tudi zajezena z zadrževalnim časom manj kot 5
dni) in ne morda »jezera« se z zajezitvijo v prihodnosti ne bo spremenil, ker bo zadrževalni
čas znašal: 18.000.000 m3 /62,3 m3/s = 81,31 ure oz. 3,388 dneva.
Z zaključkom postopkov izdaje predhodno navedenih VD in OVD so se za NEK uveljavili
blažji pogoji za obremenjevanje Save, saj so od predhodnih omejitev ostale le najvišja
temperatura na izpustu 43 ˚C (enotno za poletni in zimski čas), najvišji dopustni prirast
vstopne temperature Save 3 K, mejni emisijski delež oddane toplote 1 in zahteve po
vsebnosti kisika KPK (120 mg/l) in BPK5 (25 mg/l). Iz dokumentov pa so izpadle omejitve
odvzema največ 25% naravnega pretoka Save, najvišje dopustne temperature Save po
popolnem premešanju 28 ˚C, potreba po določitvi točke mešanja ter največji prirast
temperature Save v sistemu NEK 23 ˚C. Razlike med starejšimi in aktualnimi dopustnimi
toplotnimi stanji Save so večje pri manjših pretokih in z naraščanjem naravnega pretoka Save
proti cca 250 m3/s padajo proti 0. Ob nizkih pretokih bodo obremenitve bodočega bazena
zato nekoliko večje od ovrednotenih v večini izdelanih analiz, kar velja tudi za profil meje s
Hrvaško. Bistven vpliv spremembe opisanih pravil obratovanja bi se lahko pokazal predvsem
v primeru, če bi NEK pri naravnih pretokih pod 25 m3/s (in zgrajenem bazenu HE Brežice)
obratovala s polnim pretokom CW, torej odvzemala več kot naravni pretok Save. Na tak
način NEK v obstoječem stanju ne more obratovati, ker bi s tem praznila volumen svoje
akumulacije in UHS, po izgradnji HE Brežice pa takšna možnost teoretično obstoja, vendar
razmeroma hitro pripelje do pojava toplotnega kratkega stika. To pomeni, da v vtočni objekt
priteče ogreta voda iz iztočnega objekta.
2.3 Obratovalna učinkovitost
Vplivi izgradnje HE Brežice na projektne osnove NEK, ki bi lahko imeli za rezultat
spremembe obratovalne učinkovitosti NEK, so bili obdelani v naslednjih vsebinskih sklopih:
1) Vzdrževanje opreme
2) Obvladovanje mulja in rinjenih plavin
3) Vpliv na proizvodnjo NEK (zaradi dviga gladine Save)
4) Povečanje pretoka za hlajenje kondenzatorja
5) Kakovost hladilne vode
6) Detajli obratovanja hidromehanske opreme
7) Obvladovanje plavja
Večina vzdrževanja opreme, ki je vezana na Savo, se vrši v času rednih remontov, kar bo z
ustreznimi ukrepi zagotovljeno tudi v prihodnje (npr. dodajanje elementov pomožnih
zapornic zaradi prilagoditve na višjo gladino, popolna rekonstrukcija sistema dolvodne
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pomožne zapornice na jezu v Savi, itd). Sedanja visokovodna remontna zaščita je na nivoju
151,50 m n.m., kar pomeni cca pretok Save 1400 m3/s. Nizka remontna kota, ki omogoča
tudi vzdrževanje vtočnega objekta CW v suhem, ni določena, vendar znaša približno 148,50
m n.m., kar je 10 cm pod robom vtočnih odprtin potopne stene CW objekta. Ob popolnoma
odprtih zapornicah jezu NEK pomeni to pretok Save približno 200 m3/s. V prvi fazi
obdelav se je upoštevalo, da bo bodoča remontna kota 152,00 m n.m., kar je 0,5 m višje kot
do sedaj in zagotavlja možnost remonta v okviru koncesijsko dopustnega nihanja bazena
Brežice. Zaradi potrebe po vzdrževanju nekaterih sklopov (predvsem v okviru črpališča
ESW) tudi pri polni zajezni gladini novega bazena ter zaradi neproizvedene energije HE, do
katere pride ob znižani gladini bazena, pa so v teku analize in prilagoditve, s katerimi se bo
vse ključne posege na opremi NEK lahko izvajalo tudi pri polni zajezni gladini bazena
Brežice, varnostno povišani za 20 cm, t.j. 153,50 m n.m.
Rinjene in lebdeče plavine v Savi predstavljajo izven objekta NEK predvsem varnostni
problem (zagotavljanje UHS), znotraj objekta NEK pa varnostni (ESW) in obratovalni (CW)
problem. Po razpoložljivih rezultatih starejših meritev je transport rinjenih plavin (proda) ob
zmanjšani količini iz povodja dodatno prekinjen s pregradami Vrhovo, Boštanj, Arto-Blanca
in Krško. Tudi ob zgolj teoretičnem nezmanjšanem dotoku iz povodja bi omenjeni gorvodni
bazeni potrebovali vsaj 20 – 30 let za vzpostavitev novega ravnovesnega stanja, kar bi
pomenilo tudi začetek zasipanja akumulacije Brežice. Čas zasipanja posameznih bazenov bo
še toliko daljši z upoštevanjem obsežnih dodatnih odvzemov proda iz struge Save v času
izvedbe bazenov (npr. bazen Arto-Blanca z lokalnimi poglobitvami tudi 2 m in več pod
projektno koto). Glede na povedano je torej verjetnost nastopa težav s prodom v bazenu
Brežice, vsaj v naslednjih 2 – 3 desetletjih, zelo majhna. Kontrola stanja je predvidena z
rednim monitoringom bazenov Vrhovo, Boštanj, Arto-Blanca in Krško, po izgradni pa tudi
Brežice. S tem monitoringom je kot obveza predpisano spremljanje razvoja zasipanja (ali
erodiranja) bazenov in sicer v rednih intervalih ter vsakokrat po izjemnih dogodkih nad
tipično Q10 (verjetnost 10%). Lebdeče plavine že v današnjem stanju ovirajo obratovanje
NEK s postopnim zasipanjem ESW in CW vtočnih objektov, zaradi česar je potrebno ob
remontih oba objekta čistiti. Dosedanji projektni ukrepi za izboljšanje kontinuiranega
čiščenja niso bili uspešni, največji učinek je imel v ESW objektu poseben režim obratovanja
ESW in FP črpalk ob nastopu visokovodnih razmer, ko se odlaga največ materiala. Glede na
meritve odloženih količin mulja se stanje po letu 2007 rahlo izboljšuje, saj se je količina
usedlin v tem obdobju zmanjšala s 75 na pod 50 m3 na leto. Naravni dotok plavin se sicer v
tem času povečuje in pomeni povečanje usedanja, sočasno pa se morda ravno zaradi
akumulacij HE koncentracije zmanjšujejo. Zaradi analitično težko določljivih zakonitosti
njihovega spreminjanja ter pomanjkanja merjenih podatkov v Savi ni bilo mogoče z
gotovostjo določiti niti sedanjega, še manj pa bodočega stanja, zato se je konzervativno
predpostavilo, da bodo obremenitve ob visokih vodah lahko tudi višje od sedanjih.
Srednjeročno je na bazenih HE predvidena vzpostavitev monitoringa lebdečih plavin,
preventivni ukrepi na NEK pa zajemajo ustrezno namestitev nove opreme in zamenjavo
elementov stare opreme v vtočnih objektih ESW in CW sistemov, kar je opisano v poglavju
»Ukrepi«.
Vpliv na proizvodnjo NEK in povečanje pretoka za hlajenje kondenzatorja sta bila v prvi
fazi analiz (rev.B poročila) zelo natančno obdelana z modelom sistema hlajenja NEK.
Sklepna ugotovitev je takrat bila, da se proizvodnja NEK ob ustreznih realnih ukrepih ne bo
zmanjšala, dvig gladine pa bo zelo ugodno vplival na CW črpalke, ki so izpostavljene
kavitaciji lopatic rotorjev in sesanju zraka na vtoku. Na proizvodnjo bi bilo možno najbolj
vplivati (do 1,8 GWh več letne proizvodnje) z dvigom gladine v recirkulacijskem kanalu.
Zaradi dodatnih raziskav opreme, ki so pokazale možnost prekomerne kavitacije lopatic CW
črpalk, razvoja tehničnih rešitev, ki je kot enega od protiukrepov predvidel dvig nivoja vode
v iztočnem objektu za 1 m, in spremembe obratovalnih omejitev z pravnomočnostjo VD in
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OVD, zgoraj navedeni rezultati izračunov ne veljajo več, vendar jih v okviru IDP za HE
Brežice nismo več posodabljali.
Kakovost hladilne vode. Vprašanje kakovosti in sploh primernosti savske vode za hlajenje
NEK ima tako dolgo zgodovino, kot samo načrtovanje NEK. V letu 1979 je npr. študija z
naslovom »Pregledno zaključno poročilo o študijah kemijskih in fizikalnih lastnosti vode reke
Save in njeni uporabi za hlajenje NE Krško« (IBE, 1979) nedvoumno ugotovila, da je,
predvsem zaradi odpadnih vod papirnice Krško, deloma pa tudi zaradi obremenitev s
komunalnimi odplakami, (savska, op. A.Š.) »voda v sedanjem stanju za hlajenje naprav
jedrske elektrarne popolnoma neprimerna«. Problematika onesnaženja iz papirnice Krško je
bila nato prisotna celotno zgodovino obratovanja NEK do konca avgusta leta 2006, ko so v
Krškem nehali proizvajati celulozo, od leta 2003 pa obratuje tudi skupna industrijskokomunalna čistilna naprava VIPAP in občine Krško. V splošnem se kakovost površinskih
voda, tudi Save, v Sloveniji po osamosvojitvi zvišuje, kar potrjujejo tudi uradna poročila
ARSO. Po drugi strani so se po navedbah in podatkih NEK razmere v času po izgradnji
bazenov HE poslabšale predvsem zaradi trenutnih naletov velike količine organske mase ob
nastopu visokih vod, čeprav neposredno dokazane povezave z akumulacijami HE pri tem ni.
Glede na strokovno stališče (Limnos, 2015) je z zamikom kakšnega desetletja po izgradnji v
vseh bazenih pričakovati evtrofizacijo in s tem slabšanje kakovosti savske vode za potrebe
hlajenja NEK. Dolgoročni ukrepi so bili predlagani in imajo v precejšnji meri značaj
sistemskih posegov, npr. preprečevanje direktnega odtoka s kmetijskih površin in njihove
erozije, ipd. (Limnos, 2011). Obstajajo tudi različni kratkoročni ukrepi z razmeroma
omejenim učinkom in visokimi obratovalnimi stroški, predvsem gre za razna mešala in
vpihavanje zraka ali kisika. Zaradi kompleksnosti procesa evtrofizacije je bila analitična
obravnava odsvetovana in bo stanje redno spremljano z monitoringom.
Detajli obratovanja hidromehanske opreme. Osnova za bodoče delovanje opreme jezu (river
dam – RD) NEK je predvideno obratovanje bazena Brežice z naslednjimi značilnimi stanji:
do vključno 100 m3/s naravnega pretoka v Savi bo bazen Brežice obratoval kontinuirano v
čistem pretočnem režimu s konstantno nominalno koto zajezitve. Med 100 in 400 m3/s
naravnega pretoka v Savi bo veriga HE in tudi HE Brežice obratovala v vršnem režimu z
(večkrat) dnevno izravnavo, kar pomeni, da bo v nekaterih obdobjih dneva (ob jutranji in
večerni konici porabe elektrike) pretok skozi bazen Brežice povečan. Med 400 in 1300 m3/s
bo bazen Brežice obratoval na nominalni koti zajezitve brez nihanja pretoka. Nad pretokom
1300 m3/s se bodo v Savi postopoma vzpostavljale visokovodne razmere, ki bodo
dokončno vzpostavljene pri pretokih okrog 3500 m3/s, ko bodo vsa prelivna polja pregrade
Brežice odprta. Dokončno bo obratovanje bazena Brežice in uskladitev z ostalimi bazeni
verige določeno z obratovalnim pravilnikom HE Brežice, ki bo kasneje verjetno še
spremenjen po izgradnji HE Mokrice. Zaradi zagotavljanja jedrske varnosti objekta (UHS)
bodo obstoječe zapornice na jezu NEK ostale polno funkcionalne tudi po vzpostavitvi
zajezitve s HE Brežice. Predviden je naslednji režim obratovanja:
a) Zapornice jezu NEK so dvignjene iz vode v najvišjo lego v vseh primerih, razen če je
gladina pri NEK nižja od 151,90 m n.m. Če gladina upade pod to koto, se zapornice z
nožem spustijo na koto 152,00 m n.m. in vstopijo v “prehodni režim”.
b) Med “prehodnim režimom” se nadaljuje kontrola nivoja gladine in če ta upade pod koto
151,70 m n.m., začnejo zapornice slediti vodni gladini v razdalji 10 cm.
c) Pri nadaljnjem upadu gladine pod koto 150,40 m n.m. začnejo zapornice obratovati kot v
sedanjem stanju brez bazena Brežice.
d) Pri porastu gladine preko 150,40 m n.m. je postopek obrnjen: Ko naraščajoča gladina
doseže koto 150,70, se zapornice dvignejo v stand-by položaj z nožem na koti 152,00 in
če gladina še naprej narašča, se popolnoma dvignejo iz vode v najvišjo lego.
Na podlagi razpoložljive dokumentacije je bilo v zvezi z obvladovanjem plavja povzeto, da:
1) Je problematika plavja za NEK izrednega pomena, ker je njeno obvladovanje element
zagotavljanja jedrske varnosti objekta
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2) Predstavlja plavje za NEK težavo od začetka obratovanja, zato ima NEK pri
obvladovanju tega problema že izkušnje, predvsem pa skrbi za kontinuirano
posodabljanje sistema za odstranjevanje plavja
3) Projekti vseh HE na spodnji Savi, torej tudi HE Brežice, problem plavja obravnavajo,
imajo zanj predvidene projektne rešitve (ustrezno oblikovanje objektov in opremo za
odstranjevanje) in ga vključujejo tudi v obratovalne pravilnike. Evidence o letnih
odzvemih dokazujajo, da HE objekti količine plavja v Savi zmanjšujejo.
4) V okviru in deloma vzporedno s projektom izgradnje HE na spodnji Savi tečejo tudi
številni projekti obvladovanja erozijskih pojavov v povodju Save (na pritokih), katerih
rezultat bo tudi zmanjšanje količin plavja
5) Za namen priprave obratovalnih pravilnikov HE so bile opravljene raziskave, iz katerih
je možno sklepati na bodočo dinamiko plavja ob nastopu visokih vod
6) V času nizkih in srednjih pretokov bo po izgradnji verige HE količina plavja v reki
manjša, saj se bo material prestrezal in odvzemal na vseh HE stopnjah
7) V času visokih vod bo zaradi kontroliranega in usklajenega obratovanja verige HE
gibanje plavja mogoče napovedati v veliko večji meri kot do sedaj
Glede na dosedanjo spremljavo problematike in kljub indikaciji, da stanje z vidika plavja po
izgradnji bazenov HE na spodnji Savi za NEK ne bo slabše od obstoječega, je bilo
predlaganih več modifikacij sistema za odstranjevanje plavja, za katere je NEK že v
obstoječem stanju ocenila, da so za obratovanje najbolj kritični (MOR, 2004; 2014).
3.

UKREPI

Ukrepi za prilagoditev NEK na razmere po izgradnji HE Brežice se izvajajo v obliki
modifikacij NEK. V nadaljevanju so po posameznih objektih ali sklopih prikazane glavne
značilnosti teh modifikacij. Shematski prikaz tangiranih objektov NEK je podan na sliki 4.

Slika 4: Dispozicija jezu ter elementov ESW in CW hladilnih sistemov NE Krško.
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3.1 Pregrada (RD)
Ukrepi na pregradi bodo navzven najbolj opazni. Predvideni so gradbeni posegi, vključno z
menjavo opreme in novo opremo ter prilagoditev sistema za nadzor jezu:








Dodatni elementi gorvodne remontne zapornice z ureditvijo ustreznega deponijskega
prostora
Nova dolvodna remontna zapornica, ki vključuje nadgradnjo vseh stebrov pregrade,
nov most na dolvodni strani, razširitev deponije na desnem bregu ter portalno
dvigalo (slika 5, slika 6).
Menjavo hidravličnega pogona obstoječih radialnih zapornic z novejšim in hitrejšim.
Pregled ležajev radialnih zapornic zaradi bodoče trajne potopljenosti.
Izvedbo hidravličnega zaklopa (blokade) za potrebe ekonomičnega vzdrževanja
trajne dvignjenosti radialnih zapornic.
Prilagoditev fizičnega varovanja desnega brega in pregrade z uporabo dvojne ograje
na kopnem ter z dodatnimi posebnimi varovalnimi ukrepi na jezu.

Slika 5: Prerez stebra jezu NEK s predvideno rekonstrukcijo in dodatno opremo.
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Slika 6: Koncept razširitve in bodoče ureditve desno obrežnega platoja NEK..

S temi spremembami bo jez NEK ostal tudi po izgradnji bazena Brežice v polni funkciji in
bo lahko v vsakem trenutku prevzel dosedanjo varnostno (zagotavljanje UHS) kot tudi
obratovalno vlogo (zagotavljanje obratovalne gladine NEK med 150,00 in 150,10 m n.m.). Z
dograditvijo nove dolvodne zapore bo bistveno pospešena možnost izolacije enega
prelivnega polja, z razširitvijo deponije in novim sistemom varovanja pa bo izboljšana fizična
zaščita jezu in desnega brega. Med drugim se bo izvedla dvojna varnostna ograja, ki je sedaj
le enojna. Poleg naštetih sprememb je predvidena tudi posodobitev sistema upravljanja jezu:
Obstoječi dotrajani sistem se bo zamenjal s sodobnim, redundantnim PLC sistemom, ki bo
vključeval tudi nekatere parametre izven NEK, predvsem nivoje in pretoke na HE Krško in
HE Brežice, omogočena pa bo tudi kontrola in upravljanje iz glavne kontrolne sobe NEK.
3.2 Sistem nujne oskrbne vode (ESW)
Prilagoditve v ESW sistemu se nanašajo predvsem na vpliv trajnega dviga gladine v
vstopnem objektu. Predvideni so:
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Izdelava dodatnih elementov remontnih zapornic (zaradi možnosti remonta ali
popravila pri polni koti bazena 153,20 m n.m.)
Predelava (dvig nad gladino) vodil za vstavljanje ESW črpalk
Predelava (dvig nad gladino) vodil za vstavljanje in nosilcev požarnih (FP) črpalk
Izdelava dodatnih podestov nad nivojem nove gladine za potrebe vzdrževanja in
kontrole
Rekonstrukcija in nadgradnja odtaljevalnega (de-icing) sistema z dodatnimi črpalkami
zaradi zagotavljanja zadostne tlačne višine tudi po dvigu gladine v Savi
Namestitev novega sistema detekcije višine mulja na osnovi ultrazvočne meritve
Namestitev novega, t. im. »sparger« sistema za spiranje usedlin
Obnova in zagotovitev redundantne meritve nivoja in temperature vode

dr. Andrej Širca

Naštete spremembe so končni rezultat številnih analiz, ki so kot variantno opcijo vključevale
tudi popolno rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta. Eden od razlogov za ohranitev je bil
tudi 2D izračun hitrostnega polja v vertikalni ravnini, ki je pokazal, da med sedanjim in
bodočim stanjem ne bo bistvene razlike (sliki 7 in 8).

Slika 7: Vertikalni prerez hitrostnega polja vzdolž vtočnega objekta ESW pred izgradnjo HE Brežice.

Slika 8: Vertikalni prerez hitrostnega polja vzdolž vtočnega objekta ESW po izgradnji HE Brežice.

3.3 Sistem obtočne hladilne vode (CW)
Sistem obtočne hladilne vode (circulating water – CW) bo poleg jezu v Savi tisti del NEK, na
katerem se izvaja največ sprememb. Posegi so predvideni tako na vtočnem kot iztočnem in
recirkulacijskem delu. Na vtočnem delu je predvideno:


Povečanje števila elementov remontnih zapornic zaradi prilagoditve na višji nivo
savske vode
 Rekonstrukcija in posodobitev čistilnega sistema, ki zajema potujoča sita in rešetko s
čistilnim strojem (tudi pospešitev obratovanja sit ter izboljšanje njihovega čiščenja)
 Posodobitev lokalnega kontrolnega sistema in sistema nadzora iz glavne kontrolne
sobe NEK (main control room – MCR)
 Rekonstrukcijo odtaljevalnega cevovoda zaradi višje trajne gladine (rekonstrukcija
sistema iztočnih šob)
 Rekonstrukcijo vzdrževalnih podestov znotraj objekta zaradi prilagoditve na višji
nivo savske vode
 Posodobitev sistema diferencialnih meritev na potujočih sitih in rešetki
 Ojačitev objekta na pokritem delu s pasivnimi sidri, ki se aktivirajo le v času remonta,
ko je potrebno zagotoviti delo v suhem objektu tudi ob polni zajezitvi bazena
Brežice. Modifikacija bo izvedena šele po začetku obratovanja bazena Brežice, ker so
analize v letu 2016 še v teku.
Na iztočnem in recirkulacijskem delu sistema bodo glavne spremembe:
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Dvig nivoja vode v iztočnem bazenu sistema CW z zapornico na obstoječem prelivu
(nova kota preliva bo 153,50 m n.m.). Ta poseg bo med drugim preprečeval vstop
ribam ter zagotavljal dodatno fizično varnost objektov NEK. Zagotavljal bo tudi
ugodnejše razmerje med vtočno in iztočno koto CW sistema
 Rekonstrukcija povezave za odtaljevalno vodo med CW iztočnim in vtočnim
objektom (nova črpalka, ventili in bypass sistem za postopen zagon sistema)
 Obnova in zagotovitev redundantnih meritev nivoja, pretoka in temperature vode na
iztoku CW sistema in iztočnem kanalu CT ter nivoja in temperature v
recirkulacijskem kanalu.
Na kanalih hladilne vode niso predvideni konstrukcijski posegi, ker robni pogoji njihovega
hidravličnega obratovanja ne bodo spremenjeni.
3.4 Obvladovanje podzemnih, padavinskih in odpadnih vod
Nivoji podzemne vode se bodo na območju NEK sicer dvignili, vendar to z varnostnega in
obratovalnega vidika ne predstavlja spremembe ali ovire za obratovanje NEK. Kljub temu je
na deloma izoliranem območju znotraj podzemne diafragme iz časa gradnje objektov
nuklearnega otoka predvidena izvedba dveh črpalnih vodnjakov. Vodnjaka bosta gladino
podzemne vode ohranjala na sedanjem nivoju ter sočasno zagotavljala del tehnološke vode,
če bo vode preveč, pa se bo skozi sistem meteorne kanalizacije odvajala v Savo. Za praktično
vse podzemne objekte (predvsem jaške) na območju je bilo ugotovljeno, da vpliva nanje ne
bo, vendar se je za nekaj najglobljih predlagal podrobnejši pregled in po potrebi zaščita z
dodatno tesnitvijo ali uporabo mobilnih črpalk. Poleg ureditev za zniževanja podzemne vode
je potreben tudi premik lokacij za monitoring, znotraj katerih poteka kontinuirano ter
tedensko merjenje vodostaja in temperature podtalnice ter vzpostavitev dodatnih meritev, ki
so posledica izgradnje bazena. Zaradi izgradnje bazena HE Brežice je potrebno prestaviti
piezometer NE 0777, ki leži na območju bazena ter zaščititi merilni mesti za merjenje nivoja
in temperature Save z oznakama Sava1 (levi breg, dolvodno od NEK) in Sava2 (desni breg,
gorvodno od NEK). Zaradi bazena bo potrebno na mestu VOP-3/06, prestavljeni lokaciji
V-7/77 in V-12/77 dodatno mesečno vzorčiti tritij (H-3) ter izvesti novo, kontinuirno
vzorčevalno merilno postajo blizu jezu HE BR za merjenje parametrov γ, H-3 in Sr-90.
Obstoječi drenažni vodnjak na desnem bregu Save sicer ni namenjen obvladovanju nivoja
podzemne vode, vendar ga kljub temu omenjamo na tem mestu. Vodnjak je v sedanjem
stanju glavni vir tehnološke vode za NEK in bo po izgradnji HE Brežice ležal na suhi strani
tesnilne zavese. Stanje bo sanirano z izvedbo ustreznega ponikovalnega jarka.
Padavinske vode se bodo kot do sedaj zbirale v sistemu meteorne kanalizacije, v katerem bo
izvedena rekonstrukcija končne točke, t.j. črpalne postaje. Obstoječe črpališče se bo porušilo
in na istem mestu zgradilo novo, v katerem bodo nameščene tri nove potopne črpalke s
skupno zmogljivostjo 1720 l/s. Zgrajen bo tudi nov tlačni cevovod ter izpust na koti 153,50
m n.m. V sistemu odpadnih (fekalnih) vod bo zgrajen nov gravitacijski iztok na koti 153,50
m n.m. ter zamenjani obe obstoječi črpalki z novima, ki bosta vključevali rezalnik manjših
delcev.
3.5 Nasipi ob Savi in Potočnici
Predviden je dvig obstoječe zaščite ob Potočnici za 0.5 m ter korekcija nasipa ob Savi za 10
višinskih cm v dolžini 100 m. Dvig nasipa ob Potočnici se bo izvedel v obliki betonskega
zaščitnega zidu na vodni strani krone, dvig zidu ob Potočnici pa z nadzidavo zidu ter
ojačitvijo temelja. Dvig krone nasipa ob Savi se izvede z vgradnjo enakega materiala in
enakimi kriteriji vgrajevanja kot zadnja rekonstrukcija nasipa v letu 2011.
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3.6 Ostali objekti in sistemi NEK
Izven najožjega, fizično varovanega območju NEK je na ožjem območju NEK predvidena
tudi izvedba naslednjih del v okviru gradnje bazena Brežice:





4.

zavarovanje brežine struge Save,
izgradnja visokovodno energetskega nasipa: na desnem bregu dolvodno od jezu
NEK, na levem bregu dolvodno od zaključka obstoječega nasipa,
izravnava terena na desnem bregu gorvodno od jezu NEK (znižanje kote površine
terena zaradi doseganja ustreznega prelivanja v desno inundacijo ob visokih pretokih
Save) ter izkop drenažnega kanala,
izvedba tesnilne zavese ob bregu Save v celotnem območju NEK

ZAKLJUČEK

Namen v članku predstavljene študije, katere naslov se v slovenščini glasi: »Potrebni tehnični
ukrepi za sanacijo vplivov hidroelektrarne Brežice na Nuklearno elektrarno Krško«, je bil v
okviru IDP za HE Brežice pripraviti koncept potrebnih sprememb v NEK zaradi izgradnje
HE Brežice. Zaradi stalnega poglabljanja obdelave in širitve obsega študije zaradi novih
raziskav in analiz se je njena izdelava podaljšala v fazo izdelave idejnih zasnov oz. CDP
(Conceptual Design Package) v skladu s postopki NEK. Ker je v letu 2015 NEK pripravila
in zaključila vse idejne zasnove (CDP-je) za projekt sanacije vplivov HE Brežice na NEK, se
je po zaključnih uskladitvah vsebine CDP-jev in študije zaključila tudi slednja. V letu 2016 z
vso intenzivnostjo poteka delo na pripravi dokumentacije za izvedbeno fazo ter priprave na
izvedbo modifikacij, ki se deloma že izvajajo, v velikem obsegu pa se bodo izvajale med
remontom NEK v oktobru 2016.
5.

ZAHVALA

Prispevek je rezultat večletnega dela večje skupine avtorjev, od katerih bi želel izpostaviti
naslednje, ki jim gre moja posebna zahvala za sodelovanje: Janez Kuclar, Janez Ljubič,
Zdenko Josipovič, Boris Rodič, Krešimir Kvaternik, Sah Ram Bharos, Stanislav Kokalj,
Dušan Ciuha, Daša Goršak, Matija Brenčič, Vanja Hatić, Igor Kastelic, Janko Gačnik, Blaž
Guzelj in Manja Miklavčič. Zahvaljujem se tudi Robertu Planincu iz NEK in Silvestru Jeršiču
s HESS za možnost sodelovanja pri tako kompleksnem projektu, ki nam je bil in je še vedno
poseben strokovni izziv.
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POVZETEK
Podoben preskok, kot je v p
preteklosti predstavljal prehod iz “ročnega” projek
jektiranja (risanja)
na projektiranje s pomočjo
jo CAD orodij, predstavlja v zadnjih letih prehod na BIM (Building
Information Modeling) pro
projektiranje. Ker v podjetju stremimo k napredku
ku in podpiramo
nove tehnologije, smo proje
rojekt HE Brežice izdelali z uporabo BIM orodij. BIM projektiranje
nam omogoča virtualnoo izgradnjo celotnega objekta (podprto z ogro
gromno količino
informacij) in to še preden
den se resnična gradnja začne. To pa nam seveda
eda prinaša vrsto
prednosti, kot so pravoča
očasno odkrivanje morebitnih neusklajenosti različ
zličnih projektov
(križanje instalacij, neskladn
dnost odprtin), določitev optimalne rešitve nekega problema,
pr
prikaz
velikega števila podatkov o objektu in “gradnikih”, vizualizacijo objekta in detajlov
de
– kar pa
vse vodi k preprečevanjuu m
morebitnega zaostanka pri gradnji in s tem povez
vezanih stroškov.
Projektiranje v BIM okolju
olju se je izkazalo za zelo uporabno v vseh “življ
ivljenjskih” fazah
objekta, tako pri usklajeva
evanju in reševanju problemov med projektiranjem
jem, pri izdelavi
razpisne dokumentacije, pr
pri izdelavi dokumentacije za izvedbo in nenazad
zadnje tudi med
izvajanjem del. Po končani
ni ggradnji objekta pa bo model lahko služil kot pomo
oč pri njegovem
upravljanju in vzdrževanju.

ABSTRACT
In recent years, the use of BIM (Building Information Modelling) has chang
nged designing
similarly to how the use of CAD tools changed it compared to hand-drawn blueprints.
blu
Since
our company strives for pr
progress and encourages the use of new technologies
gies we designed
the Brežice hydroelectric
ric power plant with the use of BIM tools. BIM is a process
pr
which
enables users to create virtu
irtual models of an entire building (supported by a large
lar amount of
data) before the actual co
construction commences. This results in a number of advantages,
such as timely discovery of discrepancies between different projects (misaligne
ned installations,
mismatched openings),, es
establishing the optimal solution of a problem, prese
esentation of a
large amount of data abou
out the building and its elements, and visualization of the building
and its details. This helpss uus avoid delays in construction and the resulting costs.
cos Designing
with BIM tools was prove
oven to be very useful for the entire building life cycle
ycle: during the
coordination and solvingg oof problems at the design stage, during the preparat
ration of tender
documentation and design
gn documentation, and last but not least during const
nstruction. Once
the building is finished,, th
the model can help efficiently manage and maintain
in the building.
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1.

UVOD

Praktično vse, kar je človek naredil, se je pričelo na podlagi risb oz. skic. Prve “risbe” tako
segajo že v pradavnino in so bile odkrite na jamskih stenah, kamnitih ploščah in na živalskih
kožah. Ogromen preskok v razvoju tehničnega risanja so nato naredili Kitajci z risanjem na
rižev papir in Egipčani z risanjem na papirus. Istočasno z razvojem “nosilcev” risb so se
razvijala tudi orodja za izdelavo le-teh – od kamnitih in kovinskih orodij do tehničnih
svinčnikov in peres ter ravnil, trikotnikov, šestil, krivuljnikov itd. Do obdobja renesanse so
bile vse risbe v 2D, med leti 1300 in 1500 pa so se pojavile prve risbe v perspektivi – 3D. Do
osemdesetih let prejšnjega stoletja se je projektiranje in vzporedno z njim tudi “ročno”
risanje nenehno izpopolnjevalo in s pojavom računalnikov in CAD orodij prešlo v naslednje
obdobje, ki je bilo zaznamovano z opustitvijo risalnih miz in uvedbo računalniško podprtega
risanja v 2D okolju. V devetdesetih letih so se nato razvila programska orodja za 3D risanje,
ki so v primerjavi z 2D orodji veliko doprinesla k vizualizaciji in kontroli projekta pred
njegovim izvajanjem. V zadnjem desetletju pa se v projektiranju revolucionarno pojavlja BIM
(Building Information Modeling), ki nam poleg izdelave modela v 3D omogoča še vnos in
obdelovanje nemalo podatkov o gradnikih modela.
2.

BIM OKOLJE

V konvencionalnem načinu projektiranja in izdelave projektne dokumentacije se udeleženci
(projektanti) različnih strok med seboj usklajujejo na podlagi izmenjave posameznih podlog.
Običajno so to risbe v 2D CAD obliki (lahko pa tudi na papirju), na podlagi katerih nato
vsak udeleženec predvidi rešitev za svoje področje ob upoštevanju že sprojektiranih sistemov
ali rešitev ostalih strok. Tak način dela pa lahko predstavlja težavo pri odkrivanju morebitnih
napak med rešitvami različnih strok in s tem tudi njihovo počasnejše reševanje, kar se
posledično odraža na stroškovni plati projekta.
Zaradi zgoraj naštetih težav pri konvencionalnem načinu projektiranja, pa tudi zaradi ostalih
prednosti BIM projektiranja se le-to v praksi vse bolj uveljavlja. In kaj je BIM? Za kratico se
skriva “Building Information Modeling”, kar pomeni »organiziran proces pridobivanja,
obdelovanja in upravljanja podatkov ter informacij skozi celotni življenjski cikel objekta.«
(CGS)
BIM je veliko več kot le dvodimenzionalne risbe, saj gre za tehnologijo, pri kateri »gradbeni
objekt obravnavamo kot računalniški, digitalni, tridimenzionalni model, na katerega se
navezujejo delovni procesi s časovno in finančno komponento. [...] BIM ni zgolj računalniška
programska oprema, ampak način uporabe programskih orodij, tako da z njimi ustvarjamo in
upravljamo podatke skozi celoten življenjski cikel objekta. S tem ko vzpostavimo centralno
podatkovno bazo oziroma računalniški model gradbenega objekta, ne koristimo samo
procesom načrtovanja in gradnje, ampak tudi vzdrževanja objekta v prihodnosti.« (ibid.)

38

Orel, B., Dragović, P.

Slika 1 Shematski prikaz uporabnosti BIM modela objekta.

Z BIM tehnologijo gradimo dvakrat: prvič virtualno s pomočjo računalnikov in programskih
orodji, drugič pa gradnjo predstavlja dejanska izvedba del. BIM model je inteligentno
podatkovno skladišče, do katerega dostopajo vsi udeleženci gradbenega projekta. Postopki
dela z njim so interaktivni, vsebuje pa lahko vse najbolj podrobne informacije o objektu.
3.

PROJEKTIRANJE HE BREŽICE V BIM OKOLJU

V IBE-ju smo leta 2009 začeli z implementacijo BIM-a z uporabo programske opreme
Autodesk Revit® in Autodesk Civil 3D®.
Do sedaj smo v BIM-u uspešno sprojektirali:
 IDZ HE na Muri
 IDP CHE Kozjak
 IDP HE Mokrice
 IDP HE Vranduk
 IDP MHE Mokronoge
HE Brežice pa predstavljajo mejnik, saj so prvi projekt, ki je bil v celoti zasnovan (IDP) in
izveden (PZI) s pomočjo BIM-a.
HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo
45 MW. Zasnovana je kot pretočno akumulacijska hidroelektrarna z nameščenimi tremi
vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s in s povprečno letno proizvodnjo
161 GWh. Jezovno zgradbo sestavljajo naslednji objekti:





strojnica na levem bregu Save,
prelivna polja s podslapji,
priključna nasipa oz. platoja na levem in desnem bregu,
krilni zidovi, ki povezujejo strojnico, in prelivna polja dolvodno na oba bregova in
gorvodno na nasipa bazena.
Projekt takih razsežnosti je vse prej kot enostaven, saj je vanj vpletenih kar nekaj inženirskih
strok, ki zajemajo produkcijo električne energije, njen priklop v električno omrežje, izgradnjo
vtočnih in iztočnih objektov z zapornicami, prelivnih polj, servisnih prostorov, zunanje
ureditve z infrastrukturo in pomožnih objektov. Model celotne hidroelektrarne smo zato
razdelili na več manjših, te pa smo medsebojno povezali v glavni-centralni model. Glavna
prednost povezovanja več manjših modelov v centralni model je poleg zmanjšanja same
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velikosti modela tudi ta, da se komponente-gradniki posameznega modela lahko osvežujejo
(popravljajo) posamezno in v realnem času. Model smo izdelali s programskim orodjem
Autodesk Revit®.
Centralni model je sestavljen iz naslednjih sklopov (manjših modelov):













Situacija
Drenaža
Strojnica – masivni beton
Montažna dvorana
Prelivna polja
Aneks
Vmesni in delilni zidovi z natokom in iztokom
Hidromehanska oprema
Strojne instalacije
Elektro instalacije
Zunanja ureditev
Fasada

Slika 2 Prikaz prepletenosti različnih modelov, ki predstavljajo centralni model HE Brežice.

Za potrebe zemeljskih del smo uporabili za to področje primerno programsko orodje
Autodesk Civil 3D. Ker sta Revit in Civil medsebojno kompatibilna, smo centralni model
hidroelektrarne uvozili v okolje Civil, kar nam je predstavljalo še celovitejši pogled na
umestitev objekta v prostor in na zunanjo ureditev okolice. Vse potrebne količine, vezane na
zemeljska dela, smo tako pridobili iz omenjenega programskega okolja, v katerem smo
izdelali tudi risbe, vezane na to področje.
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Slika 3 Prikaz hidroelektrarne, pozicionirane v prostoru z gradbeno jamo.

Vsak udeleženec je za svoje področje ustvaril podatkovno podprte 3D modele, ki smo jih,
kot že rečeno, povezali v centralni model. Tako vzpostavljen centralni model nam zagotavlja
vpogled v vse veje inženirskih strok, ki so na tem projektu prisotne, kar v praksi pomeni, da
imamo v vsakem trenutku na vsakem mestu v objektu vpogled v projektirane rešitve vseh
udeležencev. To pa nam seveda prinaša vrsto prednosti, kot so pravočasno odkrivanje
morebitnih neusklajenosti različnih projektov (križanje instalacij, neskladnost odprtin) in
določitev optimalne rešitve nekega problema.

Slika 3 Pogled na potek in križanje instalacij.

Ker je model sestavljen iz gradnikov (familij oz. družin) in ker vsak gradnik lahko v sebi nosi
veliko parametrov in s tem informacij, nam je že v fazi projektiranja izjemno olajšano
pridobivanje in medsebojno primerjanje različnih podatkov. Tako lahko poleg vizualizacije
projekta iz modela pridobimo npr. podatke o količinah materialov, o fazah izvedbe projekta
in veliko drugih informacij, potrebnih npr. za izdelavo popisa del. Primer prikaza razdelitve
masivnih betonov na bloke, njihova faznost gradnje in količina betona, potrebna za izvedbo
posameznega bloka, je prikazana na sliki 4.
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Slika 4 Razdelitev masivnega betona strojnice na bloke.

Uporabnost takega načina projektiranja se odraža tudi v naslednji fazi projekta – med
njegovo izvedbo. Izvajalcu del lahko model služi kot odlično orodje pri izdelavi terminskih
planov, istočasno pa ima na voljo vse potrebne podatke za izvedbo del (npr. natančne
količine betona za vsak blok ali fazo gradnje ali pa 3D poglede z detajli, na katerih so
prikazane npr. vse instalacije). Možna je tudi povezava centralnega modela iz Revit okolja s
programskim orodjem Autodesk Navisworks, v katerem je omogočena vizualizacija
celotnega modela (virtualno sprehajanje po objektu). Priporočljiva je še izdelava 4D ali 5D
modela, v katerem sta vključeni še časovna in stroškovna komponenta. Vsakemu gradniku
modela se določi začetek, trajanje in fazni potek gradnje, nakar program poskrbi še za 3D
simulacijo gradnje. Aktivnosti v terminskem planu je na ta način laže spremljati in simulirati
različen potek izvedbe del, kar se v realnem času grafično prikazuje v simulaciji. To pa
pripomore k pravilnim in hitrejšim odločitvam tudi v fazi gradnje objekta.

Slika 5 Prikaz modela v okolju Navisworks.

Po končani gradnji objekta in vnosu vseh morebitnih sprememb v model lahko ta
investitorju služi kot pomoč pri njegovem upravljanju in vzdrževanju.
4.

ZAKLJUČEK

Podoben preskok, kot je v preteklosti predstavljal prehod z “ročnega” projektiranja (risanja)
na projektiranje s pomočjo CAD orodij, predstavlja v zadnjih letih prehod na BIM (Building
Information Modeling) projektiranje. Zaradi svojih lastnosti in prednosti postaja v svetu že
nekaj običajnega predvsem pri zahtevnejših projektih. Pilotni projekt, ki je v celoti izveden z
BIM orodji, za podjetje IBE predstavlja izgradnja HE Brežice. Tak način projektiranja se je
izkazal kot primeren in učinkovit, saj reševanje projektantskih problemov in koordinacija
med vpletenimi strokami poteka hitreje. Spremembe posameznih modelov se na centralnem
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modelu prikazujejo v realnem času, s tem pa imajo vsi udeleženci vedno na voljo vpogled v
najnovejše stanje modela. Bistvene so tudi možnosti povezav modela z drugimi
programskimi orodji, z uporabo katerih lahko projekt v celoti obvladamo. Iz preteklih
izkušenj lahko sklepamo, da je ta, zaenkrat dokaj nov pristop projektiranja, le vmesna faza k
nekemu še novejšemu, boljšemu in hitrejšemu načinu projektiranja v prihodnosti. Naša
naloga in potreba je, da razvoju nenehno sledimo in se hkrati zavedamo, da je pred
računalniškim zaslonom potreben nekdo, ki taka orodja obvlada, istočasno pa mora obvladati
tudi inženirsko stroko.
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POVZETEK
Pregrada in akumulacijskii b
bazen hidroelektrarne Brežice bosta precej spreme
menila prostorska
razmerja in ustvarila novo
vo prepoznavnost širšega območja Brežic in Krš
rškega. Priprava
prostorske in projektne do
dokumentacije je vključevala obsežna in dolgotrajn
rajna usklajevanja
predvsem z resorji za var
varstvo narave in voda ter za kmetijstvo, pa tudi
tud z lokalnimi
skupnostmi. Pri tem je bilo
b
potrebno razumevanje kompleksne problem
lematike vodnih
ekosistemov, dinamike vod
oda in drugih naravnih procesov, pa tudi pomenaa večnamenskosti
v
ureditev za povečanja biv
bivanjskih kakovosti v okoliških naseljih. Krajins
inskoarhitekturne
ureditve, kot so številnii in raznovrstni nadomestni habitati in rekreacijsk
ijske ureditve ter
zasaditve, so nastajale ob
b aaktivnem sodelovanju projektantov različnih strok
rok z eksperti za
posamezne živalske vrstee in s pristojno službo za varstvo narave, posebnaa pozornost
p
pa je
bila namenjena dinamiki
iki izvajanja in vzdrževanju. Rešitve zagotavljajo
jajo podlago za
kakovosten razvoj teh habit
bitatov in hkrati nudijo različne možnosti za večplas
lastno rabo vode
in obvodnega prostora.
ABSTRACT
The dam and accumulation
on basin of the hydro power plant Brežice will subst
bstantially change
the spatial proportions and
nd create a new identity of the broader area of Brež
režice and Krško.
The preparation of the Na
National detailed spatial plan comprised extensive and
an long-lasting
harmonisations, primarily
ly with institutions responsible for nature conse
servation, water
protection and agriculture
ure, but also with local communities. In this connection,
co
the
understanding of the comp
mplex problems of water ecosystems, water dynamic
ics and of other
natural processes, and off tthe meaning of multi-purpose objects and spaces
es for residential
qualities in the neighbourin
ring settlements was of special importance. Landsca
scape architecture
designs such as numerous
us and diverse compensation habitats and recreation
tion facilities and
plantings have been devel
veloping under active co-operation between thee designers
d
from
various professions and exp
experts, including those for individual animal species
ies, supported by
the competent authoritiess for
f nature protection; special attention was devote
oted to dynamics
of implementation and main
aintenance. The project provides the basis for qualit
ality development
of these habitats and, at the same time, offers different possibilities for multi
ulti-layered use of
water and waterside.
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1.

UVOD

Hidroelektrarna Brežice bo s pregrado in akumulacijskim bazenom vsekakor močno
spremenila reko Savo in njene hidrološke značilnosti, prostorska razmerja in krajinske
značilnosti ter rabo obvodnega prostora in ekosistemske vrednosti reke, obenem pa bo
ustvarila novo prepoznavnost Brežic in Krškega.
Območje HE Brežice je bilo več desetletij v prostorskih planskih aktih opredeljeno kot
območje ene od t. i. organizacijskih nalog zaradi takrat nedorečene prostorsko-planske
situacije, ki bi jo bilo treba razrešiti v naslednjem planskem obdobju. Na istem mestu so bila
namreč opredeljena kar tri obvezna republiška izhodišča: območje prve cone kmetijskih
zemljišč, območje varstva narave in območje načrtovanih hidroelektrarn. Takrat namreč niso
bile jasno postavljene prioritete med temi izhodišči niti niso bila izvedena usklajevanja, ki bi –
v prostorskem smislu ali kako drugače – razmejila interese vseh treh resorjev: kmetijskega,
naravovarstvenega in energetskega. Do odločitve o prioritetah je prišlo šele s sprejetjem
državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice v letu 2012, v okviru katerega
so načrtovani energetska izraba Save in različne druge prostorske ureditve, predvsem pa
številni ukrepi za varstvo narave in za prostočasne dejavnosti.
Ob pripravi DPN je zaradi nedoločenosti prioritet potekalo dolgotrajno usklajevanje
projektnih rešitev za posamezne ureditve, pri čemer so bile posebej izpostavljene zahteve za
varstvo narave in kmetijskih zemljišč ter zahteve lokalnih skupnosti za načrtovanje različnih
ureditev lokalnega pomena. Usklajenost rešitev v sprejetem DPN je rezultat dolgotrajnih
usklajevanj, volje in znanja vseh sodelujočih - od projektantov in strokovnjakov za različna
področja varstva okolja pa do prostorskih načrtovalcev in nosilcev urejanja prostora - ter
njihove pripravljenosti za nadgradnjo znanj in za iskanje inovativnih rešitev. Že med
pripravo strokovnih podlag in samega DPN je bilo pomembno razumevanje kompleksne
problematike vodnih in obvodnih ekosistemov, dinamike voda in drugih naravnih procesov,
pa tudi pomena večnamenskosti ureditev, ki bo omogočila povečanje bivanjskih kakovosti v
okoliških naseljih.
2.

KRAJINSKE UREDITVE NA DESNEM BREGU

Projektne rešitve krajinskih ureditev na desnem bregu, kot so številni in raznovrstni
nadomestni habitati in rekreacijske ureditve ter zasaditve, vključno z določanjem dinamike
izvajanja in vzdrževalnim ukrepom, temeljijo na določilih DPN, zahtevah poročila o vplivih
na okolje in na nekaterih dodatnih strokovnih podlagah. Nastajale so ob aktivnem
sodelovanju projektantov različnih strok z eksperti za posamezne živalske vrste in s pristojno
službo za varstvo narave, zato rešitve zagotavljajo podlago za kakovosten razvoj teh
sekundarnih ekosistemov in hkrati nudijo različne možnosti za večplastno rabo vode in
obvodnega prostora.
Predmet tega načrta krajinske arhitekture so krajinske ureditve ob akumulacijskem bazenu na
desnem bregu Save oz. akumulacijskega bazena HE Brežice in sicer nadomestni habitat in
druge ureditve za varstvo narave, ureditve za rekreacijo na arheološkem območju Zasavje in
dostopi do vode, zasaditve drevnine (dreves in grmovnic), vrbovih potaknjencev, plezalk in
močvirskih rastlin ter vzdrževanje krajinskih ureditev in izvajanje ukrepov za preprečevanje
razvoja tujerodnih invazivnih vrst.
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Slika 1 Največji del naravovarstvenih in rekreacijskih ureditev na desnem bregu je načrtovan na širšem
območju gramoznice Jevščana.

Načrt krajinske arhitekture je nastajal ob tesnem sodelovanju s projektanti gradbenih
konstrukcij in drugih načrtov (npr. načrta krajinske arhitekture za levi breg), saj so vse
ureditve medsebojno povezane.
Na desnem bregu Save so načrtovani:


posebne ureditve za varstvo narave v okviru visokovodno-energetskega (VE)
nasipov in bazena (razširitve nasipov na vodni strani, gnezdilne stene za vodomca,
plitvine s trstičjem in z grmovnicami za gnezdenje malega martinca, plitvine s
trstičjem v globoki vodi, namestitev posekanih vrb v bazenu, ureditev otokov v
bazenu, gnezdilni splavi za čigre),
 nadomestni habitat NH5 – gramoznica Jevščina,
 drenažni kanal vzdolž VE nasipa,
 ter drugi ukrepi za varstvo narave (odvzem travne ruše s podzemnimi deli
kukavičevk za vnos v NH3 na levem bregu, posek in prenos starih dreves na levi
breg in namestitev netopirnic),
 rekreacijske ureditve in dostopi do vode,
 zasaditve.
Vse ureditve so predvidene ob predpostavki, da se na brežinah Save gorvodno od VE
nasipov, ki zaradi načrtovanih posegov ne bodo preurejene, v čim večji meri ohranja
obstoječa zarast, ki se tudi ustrezno zaščiti.
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2.1 Posebne ureditve za varstvo narave v okviru VE nasipov in bazena
V okviru ureditev brežin bazena je dolvodno od NEK predvidena ozelenitev kamnitih oblog
z različnimi ukrepi. Poleg zasaditve drevnine na zračni strani nasipov so na vodni strani na
zgornjem delu kamnitih oblog predvideni setev trave, potikanje vrbovih potaknjencev in
saditev plezalk ter grmovnic (joint planting) – vse kot inicialni ukrepi, ki bodo omogočili
nadaljnji razvoj ozelenjevanja brežin.
Razširitve brežin bazena oz. visokovodno-energetskih (VE) nasipov na vodni strani so na
desnem bregu predvidene na šestih potezah v dolžini približno 250 m. in v širini cca 10 m.
Na ta način je oblikovana razgibana linija brežin bazena in omogočena ozelenitev zgornjih
delov brežin z avtohtono vegetacijo.
Gnezdilne stene za vodomca se zgradijo na razširitvah VE nasipov in na enem od otokov v
bazenu kot nasipi z izmenjujočimi se uvaljanimi plastmi melja, gline in proda. Višina nasipa
znaša okoli 2 m, dolžina okoli 10 m, širina največ 6 m, s strmejšo steno na vodni strani, ki se
na vznožju utrdi z leseno konstrukcijo. Na zračni strani se zatravijo, na vodni strani pa se
uredijo čim bolj strme gnezdilne stene, ki se v nadaljnjih letih v primeru erozije lahko
nekajkrat vzpostavijo na novo.

Slika 2 Gnezdilna stena za vodomce

Plitvine s trstišči v bazenu se uredijo z nasutjem plasti debelega proda in kamenja večjih
dimenzij, zasadijo se trstičje in druge močvirske rastline ter hidrofilne grmovnice, tako da bo
omogočeno tudi gnezdenje malega martinca.

Slika 3 Plitvine s trstišči v bazenu za malega martinca

Plitvine s trstišči v globoki vodi se uredijo s sajenjem trstičja in drugih močvirskih rastlin v
kamnite obloge oziroma nasuto kamenje; za povečanje možnosti za uspevanje rastlin se
namestijo tonjače.
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Slika 4 Plitvine s trstišči v globoki vodi bodo prispevale k večji pestrosti obrežnega pasu bazena.

Slika 5 Prerez visokovodno-energetskega nasipa z bazenom na eni in drenažnim kanalom na drugi strani
kaže veliko členjenost in raznolikost, s tem pa tudi pestrost razmer za razvoj habitatov.

Štirje otoki v bazenu, vsak v velikosti okoli 3000 m2 se izvedejo s položnimi brežinami, tako
da bodo primerni kot habitati za ptice in tudi kot počivališče za prostoživeče živali, ki
prečkajo akumulacijo. Zgornji deli otokov bodo zunaj srednje obratovalne gladine. Eden se
nameni za gnezdenje čiger, zato se z vzdrževanjem ohranja neporaščen, preostali trije pa se
deloma zasadijo s hidrofilno drevnino.

Slika 6 V bazenu so načrtovani štirje otoki, predvsem kot habitati za ptice.

Trije gnezdilni splavi za čigre se namestijo v bazenu približno 100 m od obale, na lokaciji, ki
je zunaj struge Save. Vsak splav je tlorisnih dimenzij cca 4 × 5 m, z nerjavno jekleno
konstrukcijo in zaprtimi plastičnimi cevmi. Na cevi se nasujeta gramoz in opečni drobir.
Splavi se sidrajo z jekleno vrvjo v betonski temelj na dnu bazena.
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Slika 7 Za gnezdenje čiger se izvedejo trije gnezdilni splavi.

Namestitev posekanih vrb je predvidena na vodni strani razširitev VE nasipov, kjer je
tesnitev nameščena v globini nasipa. Pod vodno gladino se z obtežitvijo s skalami ali z
lesenimi koli pritrdijo debla z glavnimi vejami, ki bodo predstavljala skrivališča za ribe.

2 x po dva kola, zabita v
kamnito podlago

deblo in kola se po
potrebi povežejo

Slika 8 Za zagotavljanje večje pestrosti razmer za vodni živelj je načrtovana tudi ureditev manjših skrivališč za
ribe z namestitvijo drevesnih debel pod vodno gladino.

2.2 Nadomestni habitat NH5 (gramoznica Jevščina)
Na desnem bregu se uredi gramoznica Jevščina z okoli 5 ha vodne površine, ob njej se
uredijo makadamske poti z razširitvami ob vodi, postavijo se pomol, opazovalnice za ptice in
urbana oprema.
Gramoz iz izkopa se uporabi za gradnjo VE nasipov. Stene gramoznice se izvedejo z
neenakomernimi nakloni, tako da se oblikuje organsko oblikovana, razgibana brežina. Del
brežine se izvede z največjo strmino, ki jo omogoča material, tako da bodo te stene
gramoznice primerne za gnezdenje breguljk, potencialno tudi čebelarjev in vodomcev.
Pričakovati je, da se bodo strme prodne stene zaradi erozije sčasoma porušile in za gnezdenje
breguljk ne bodo več primerne. Zato se gramoznica se v prvi fazi izvede v manjšem obsegu,
z odkopom na liniji, ki bo za 15-20 m pomaknjena v notranjost končnega oboda gramoznice.
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S tem bo omogočeno kasnejše ponovno odkopavanje oz. oblikovanje ustrezno strmih sten
za gnezdenje breguljk.

Slika 9 Gramoznica Jevščina (nadomestni habitat NH5) se uredi s situacijsko razgibanimi brežinami,
obvodno zasaditvijo, ob njej pa se uredijo pešpot, pomol in opazovalnice za ptice.

Pomol ob gramoznici se uredi kot lesena ploščad s finalno površino cca 50 cm nad vodno
gladino.

Slika 10 Lesen pomol ob gramoznici.

Opazovalnici za ptice se izvedeta na razširitvah makadamske poti v bližini vode.
Konstrukcija je lesena, višine 2,5 m, s tlorisno lomljeno linijo, leseni stebri se temeljijo v
pasovni temelj. V stenah opazovalnice se izvedejo posamične line za opazovanje ptic,
opremljene z loputami in porazdeljene neenakomerno ter na različnih višinah.
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Slika 11 Opazovalnica za ptice z linami na različnih višinah.

Ob opazovalnicah za ptice in ob pomolu se postavijo informacijske table, koši za s.eti in
klopi, ki se izvedejo kot betonski kvadri, na katere se na kovinsko podkonstrukcijo pritrdijo
letve.
Po obodu gramoznice se zasadijo drevesa in grmovnice ter močvirske rastline kot inicialna
zasaditev, ki bo sprožila naravno sukcesijo. Na južnem obrobju gramoznice se zasadi gosta
obrežna zarast kot bariera na stiku z obdelovalnimi površinami.
Pred zalitjem obstoječih gramoznic na levem bregu Save se zagotovi fizična premestitev
vitalnih osebkov posameznih rastlinskih vrst in manj mobilnih živalskih vrst (larve kačjih
pastirjev, osebke močvirske sklednice, ribe in drobni nevretenčarji, žabe idr. dvoživke, ipd.) v
nadomestni habitat NH5 pod nadzorom biologa oz. drugega ustreznega strokovnjaka za
posamezne živalske vrste.
2.3 Drenažni kanal vzdolž VE nasipov
Na desnem bregu se drenažni kanal vzdolž VE nasipov uredi kot življenjsko okolje za
reofilne vrste rib. Uredi se situacijsko in niveletno razgibano dno s 25 razširitvami, na katerih
se izvedejo prodne brzice (te omogočajo dobro prezračenje vode in so podlaga za vodne
organizme in za drstenje rib), za njimi pa tolmuni z lokalno poglobitvijo dna kanala ter
groblje in odbijači kot zložbe kamenja večjih dimenzij, ki usmerijo in stisnejo vodni tok ter
pospešijo hitrost vode v kanalu. Za zagotovitev sence in zaklonišč za ribe in druge vodne
organizme je predvidena poskusna postavitev posamičnih betonskih cevi v vodni tok.
Zgornji deli brežin se zasadijo z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic. Gruče oziroma
linije vegetacije se izmenjujejo na levem in desnem bregu kanala, tako da je vzdolž celotne
dolžine omogočen dostop do struge. V strugi se mestoma zasadijo močvirske rastline v
skupinah - jedrih, ki se bodo kasneje razrasla. Zasaditev se izvaja v času, ko je zagotovljena
ustrezna omočenost tal.

52

mag. Jelka Hudoklin

Slika 12a Drenažni kanal vzdolž VE nasipov se uredi kot habitat za reofilne vrste rib, zato se na odsekih z
večjim padcem uredijo prodne brzice, tolmuni ter groblje in odbijači.

Slika 12b V kanalu se bo postopno razvila vodna zarast (primer z območja HE Krško).

Slika 13 Shematski prikaz odbijačev in brzic (vir: E/1 Elaborat ekoremediacijskih ureditev SPBR--1E4001, december 2013.

2.4 Druge ureditve za varstvo narave
Odvzem travne ruše s podzemnimi deli kukavičevk je predviden na območju trajne zasedbe
zemljišč, z namenom, da se pridobita sadilni material in substrat za ureditev suhih travnikov
v nadomestnem habitatu NH3 na levem bregu. Zgornja plast tal s podzemnimi deli
kukavičevk se odreže v debelini 10 – 15 cm v posameznih zaplatah v skupnem obsegu cca
500 m2; te se odpeljejo na levi breg bazena, kjer se položi na vnaprej pripravljena tla na
območju NH3.
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Slika 14a Suhi travniki na desnem bregu Save so bogata rastišča številnih vrst kukavičevk (orhidej).

Slika 14b Na območju trajne zasedbe na desnem bregu bo ruša s podzemnimi deli teh rastlin premeščena na
levi breg bazena.

Odrasla drevesa, ki bodo odstranjena na območju bazena in drugih načrtovanih ureditev
pred začetkom zemeljskih del in so naseljena s saproksilnimi vrstami, se prestavijo v
ekocelice – kupe posekanih dreves na levem bregu bazena.
Za ohranjanje ugodnih razmer za netopirje je predvidena namestitev 39 netopirnic v
ohranjene gozdove čim bližje načrtovanemu posegu in na drevesa na rečnem bregu namesti.
2.5 Ureditve dostopov do vode
Na desnem bregu se uredijo trije dostopi do vode, namenjeni za zaščito in reševanje,
namakanje kmetijskih površin, zajem požarne vode, rekreacijo in ribolov. Uredijo se v okviru
utrjenih razširitev krone nasipa, do katerih se na zračni uredijo dovozne rampe, na vodni
strani pa klančine za splavljanje plovil in za intervencijski dostop do vode z betonskimi
stopnicami in podestom za dostop gasilcev.
2.6 Ureditve na območju arheološkega nahajališča Zasavje
Ureditve arheološkega območja Zasavje, lokacije nekdanje vasi, ki so jo pred cca 150 leti
uničile visoke vode Save, obsegajo ureditev razširjene krone nasipa s klopmi in informacijsko
tablo, razgledno ploščadjo in pešpot do razširjene krone nasipa ter betonske stopnice in
lesena ploščad nad vodno gladino.
Na razširjeni kroni se namesti razgledna ploščad kot lesena konstrukcija s ploščadjo na višini
2 m od tal in s stopnicami za dostop; na robu ploščadi se namesti lesena ograja.
Lesena ploščad nad vodno gladino se uredi ob stopnicah vzdolž razširjene krone nasipa,
njena finalna površina je 30 cm nad obratovalno gladino. Služila bo kot počivališče nad vodo
in privez za čolne.
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Slika 15 Lesena ploščad nad vodno gladino pri Zasavju.

Ob leseni ploščadi se na vodni strani izvedejo betonske stopnice, prek katerih se namestijo
leseni škatlasti elementi kot sedišča.

Slika 16: Razgledna ploščad na razširjeni kroni nasipa pri Zasavju.

2.7 Zasaditve
Na območju načrtovanih ureditev je predvidena saditev avtohtonih vrst dreves, grmovnic,
plezalk in močvirskih rastlin. Vse zasaditve so načrtovane ob upoštevanju obstoječega
krajinskega vzorca in vrstne sestave obstoječe vegetacije na območju urejanja, predvsem kot
inicialni ukrep, s pomočjo katerega bo zagotovljena nadaljnja razrast vegetacije z naravno
sukcesijo, kolikor bo to sprejemljivo z vidika obratovanja in vzdrževanja. V ta namen je
predvidena uporaba večjih in manjših gozdarskih sadik dreves ter gozdarskih sadik grmovnic,
ki zahtevajo razmeroma malo vzdrževanja.
Na zračni strani nasipov je predvidena saditev dreves in grmovnic v pretrganih linijah vzdolž
večnamenske poti in drenažnega kanala, tako da se oblikujejo strnjene poteze zasaditev in
sklenjena območja zatravljenih brežin nasipov. Na vodni strani VE nasipov so zasaditve
omejene na rob krone in zgornji del kamnitih oblog, kjer se fragmentarno zasadijo linije
grmovnic, vrbovih potaknjencev in plezalk, ki se bodo prevešale in prekrile kamnite obloge.
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Kot dodatni ukrep za čim hitrejšo ozelenitev vodne strani VE nasipov in kamnitih oblog je
predvidena setev travnega semena s primesjo semena drevnine.
Izbor predvidenih rastlinskih vrst je prilagojen rastiščem na tem območju, zato je načrtovana
uporaba sadik dreves, grmovnic in plezalk, ki se pridobijo z okoliških območij oziroma iz
slovenskih drevesnic, ki skrbijo za pogozdovanje. Vrbovi potaknjenci se pridobijo v bližnji
okolici načrtovanih ureditev, močvirske rastline pa se naberejo v naravi.
Drevnina se ne sadi v pravilnem rastru, pač pa v neformalno oblikovanih vzdolžnih
skupinah. Podatki za določanje lokacij za izvedb sajenja v načrtu podani s shematskimi
prikazi sadilnih vzorcev, v okviru katerih so prikazani lokacije in število posameznih vrst
sadilnega materiala, sadilne razdalje in način razmeščanja sadik, ki v osnovi povzema vzorce
naravne zarasti. Pri sajenju rastlin v skladu s sadilnimi vzorci so dopustna odstopanja, če je
to potrebno zaradi terenskih razmer, zagotavljajo pa se predvsem ustrezna vrstna sestava in
približno število sadik. Takšen način se je izkazal kot smiseln pri načrtovanju in izvajanju
zasaditev na območju bazena HE Krško.

Slika 17 Dva izmed sadilnih vzorcev, ki prikazujeta vrstno sestavo sadilnega materiala, sadilne razdalje in
način razmeščanja sadik.

Načrt določa podrobnejše pogoje za izvedbo zasaditev posameznih vrst in za izvedbo
zatravitev. Posebej je opozorjeno, da je sajenje drevnine treba izvajati v času, ko so rastline v
mirovanju, to je od oktobra do aprila, in setev trave v času od marca do oktobra.

Slika 18 Potikanje vrbovih potaknjencev, ki se pridobijo v okolici načrtovanih ureditev; slika je posneta na
območju bazena HE Krško.
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Slika 19: Zarast na brežinah bazena HE Krško prva leta po končani gradnji.

Posebna pozornost je namenjena vzdrževanju krajinskih ureditev, kot so redna košnja in
vzdrževanje drevnine, preverjanje zamuljenosti in globine dna v tolmunih drenažnega jarka
ter višina in stabilnost posamičnih kamnitih zgradb pri brzicah, grobljah in odbijačih.
Posebej so poudarjeni ukrepi za iztrebljanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin, npr. selektivno
odstranjevanje japonskega dresnika, robinije, zlata rozge idr. In sicer tako med izvajanjem
zemeljskih oz. gradbenih del kot med obratovanjem.

Slika 20 Japonski dresnik je izjemno agresivna tujerodna invazivna vrsta, ki se izjemno hitro razrašča in
postopno zatre razrast lesnatih in zelnatih avtohtonih rastlin, zato so še posebej poudarjeni ukrepi za
preprečevanje njegove razrasti (primer z brežine bazena HE Krško).

Glede na zahtevnost predvidenih del in zaradi nedorečenosti nekaterih ukrepov (npr.
mikroreliefno oblikovanje brežin, točne lokacije predvidenih zasaditev, morebitne zamenjave
v projektu predvidenih elementov oziroma rastlinskih vrst, ureditve nadomestnih habitatov)
je predpisan projektantski nadzor in nadzor biologov in gozdarjev – ekspertov za posamezne
živalske in rastlinske vrste.
3.

ZAKLJUČEK

Krajinske ureditve ob desnem bregu bazena HE Brežice so načrtovane na podlagi zahtevnih
in zelo kompleksnih določil predhodne prostorske, projektne in okoljske dokumentacije,
sledijo pa tudi izkušnjam z načrtovanjem in izvedbo gorvodne HE Krško. Tako kot je v vseh
fazah priprave dokumentacije potekalo usklajevanje v široki delovni skupini in z drugimi
deležniki, tudi med gradnjo poteka aktivno spremljanje izvedbe posameznih ureditev na
terenu. Zato lahko utemeljeno pričakujemo kakovostno izvedbo in vzdrževanje vseh
načrtovanih rešitev tako z vidika varstva narave in kulturne dediščine kot z vidika bivalnih
kakovosti v Brežicah in Krškem, ki s HE Brežice pridobivata nove razsežnosti in novo
prepoznavnost.
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4.

VIRI

[1] HE Brežice – infrastrukturne ureditve. Načrt krajinske arhitekture, PZI. Št. proj.: IBBRA201/010A, št. načrta: ARBRB—7K/01, november 2014.
[2] Elaborat ekoremediacijskih ukrepov, SPBR---1P/01, december 2013.
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1.

UVOD

HE Brežice je predzadnja v verigi savskih hidroelektrarn na reki Savi, pred mejo z republiko
Hrvaško in je prva, ki se nahaja na ravninskem delu spodnje Save. Sledi ji še HE Mokrice,
nato pa reka prestopi mejo s Hrvaško. Sava je v tem nižinskem delu v letih svojega
preoblikovanja in poplavljanja ustvarila posebne življenjske pogoje za številne rastlinske in
živalske vrste. Na nekaterih prodnatih ravnicah, prekritih s tanko plastjo zemlje so nastali
obširni suhi travniki, ki so v našem prostoru zaradi intenzivne rabe tal postali redkost.
Posebnost teh travnikov so orhideje, ki s svojo raznolikostjo vabijo k ogledu in občudovanju.
Izkoriščanje nanošenega gramoza ob rečni strugi je ustvarilo edinstvene habitate za redke
ptičje vrste (čebelarje, vodomce, bregulje, malega martinca), za želve in ostale plazilce,
dvoživke, kačje pastirje in še marsikatero zanimivo živalsko vrsto, ki jih stroka spremlja in
varuje ter skrbi za njihov obstanek. Življenje okoli reke in v njej je zelo bogato, zato je bilo
pričakovati, da se bo veliko truda in energije vložilo v to, da se posledice umestitve HE
Brežice in HE Mokrice v prostor čim bolj omili.
2.

NADOMESTNI HABITATI IN DRUGE NARAVOVARSTVENE UREDITVE
IN UKREPI NA LEVEM BREGU

2.1

Nadomestni habitati

2.1.1 Nadomestni habitat NH1/NH2 (gramoznica Spodnji Stari Grad)
Gramoznica Spodnji Stari Grad bo po končani eksploataciji gramoza in končnemu urejanju
brežin služila kot nadomestni habitat za številne živalske vrste. Celotna načrtovana
gramoznica se deli na dve funkcijski enoti NH1 in NH2, kjer se namensko urejajo brežine,
umeščajo opazovalnice za ptiče,dostopi do vode, urbana oprema in informativne table.
Velikost novonastalega habitata je okoli 40 ha.
Enota NH1 je namenjen predvsem prelivanju savske vode in kot taka nima predvidenih
posebnih naravovarstvenih ureditev. Na vzhodni strani enote se uredi otok za čigre, zahodni
del pa je namenjen veslanju in dejavnostim vezanih na kompleks Raceland. Brežine se v
večjem delu uredijo v naklonu 1:2 in zasadijo z vrbovimi podtaknjenci ali prepustijo naravni
sukcesiji.

60

Nuša Vanič

Slika 1: Nadomestni habitat NH1.

Enota NH2 se ureja kot mirno območje, namenjeno nemotenemu življenju živalskih vrst in
opazovanju ptic. Večji del vzhodne stena gramoznice se ureja kot gnezdišče za bregulje in
čebelarje, ki gnezdijo v vertikalnih stenah gramoznic. Začetna ureditev sten je od meje
habitat odmaknjena 30 metrov, ker se predvideva, da se bodo vertikalne stene s časom
podirale in jih bo treba ponovno vzpostavljat. V NH2 se brežine urejajo v naklonu 1:2 in 10
metrsko bermo, kjer se načrtuje plitvine z vodno zarastjo. Ob vzhodni vertikalni steni se
uredi širši dostop do vode v blažjem naklonu in plitvino, kjer se načrtujejo ureditve za želvo
sklednico. Okoli habitata je načrtovana zasaditev z visoko in nizko vegetacijo.

Slika 2: LEVO – severni del NH2 s steno za gnezdenje ptic, DESNO – dostop do vode s plitvino za
dvoživke in želve v NH2.
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2.1.2 Nadomestni habitat NH3 (suhi travnik in gozd)
Vzhodno od gramoznice Spodnji Stari Grad je lociran nadomestni habitat za suhe travnike in
gozdne površine primerne za življenje saproksilnih hroščev, v skupni velikosti dobrih 10 ha.
Habitat je bil načrtovan zaradi izgube naravnih suhih travišč na desnem bregu reke Save in
zaradi izgube topolovih nasadov na levi strani reke Save zaradi gradnje energetskih nasipov.
V severnem delu habitata se že vzpostavlja suhi travnik. Na območje se je preneslo travno
rušo in seno (košeno na suhih travnikih) z desnega brega. Zasadil se je vegetacijski pas okoli
suhega travnika, ki bo blažil vplive poplav na travnik ob prelivanju savske vode na retenzijske
površine.
Južni del habitata se ureja kot gozdna površina mehkolesnih drevesnih in grmovnih vrst. V
območje načrtovanih gozdnih površin se presadi nekaj dreves naseljenih s saproksilnimi
vrstami hroščev. Presaditev bo potekala iz območij poseke vegetacije ob obstoječih
gramoznicah v Vrbini (na območju akumulacijskega bazena) in ob urejanju struge potoka
Struga.

Slika 3: LEVO – območje nadomestnega habitata NH3, DESNO – prenos travne ruše iz suhih travnikov
(oktober 2015) in ponovna rast prenesene rastline v nov habitat, pomlad 2016.

2.1.3 Nadomestni habitat NH4 (mokrišče)
Mokrišče se uredi na levem bregu reke Save delno kot plitve vodne površine in delno kot
poglobitev v terenu. Vodna površina se zasadi s hidrofilnimi rastlinskimi vrstami. Habitat je
namenjen dvoživkam, kačjim pastirjem in ostalim živalskim vrstam značilnih za mokrišča.
2.1.4 Nadomestni habitat NH6 (habitat za želvo sklednico)
Vzhodno od gramoznice Spodnji Stari Grad so se v območju Nature 2000 nahajale 3 večje in
5 manjših mlak v zaraščanju. V preteklosti, ko mlake niso bile zaraščene z drevjem in
grmičevjem, je bilo po pričanjih lokalnih prebivalcev in strokovnjakov za posamezne živalske
vrste v teh mlakah opaženih več želvjih osebkov. Na podlagi teh informacij se je lokacija
NH6 uvrstila v DPN kot nadomestni habitat za želvo sklednico. Želva sklednica bo namreč s
potopitvijo gramoznic v Vrbini (na območju akumulacije HE BR) izgubila svoj habitat.
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1,7 ha velik NH6 se je uredil tako, da se je na območju večjih mlak počistila obstoječa
vegetacija ter poglobilo kotanje do enega metra pod koto sedanje površine podtalnice.
Kotanje se je povezalo s prekopi. Nastalo je eno vodno telo. Ob vodni površini sta se izvedla
plato za gnezdenje ter plato za sončenje želv. Za potrebe sončenja in skrivanja želv se je v
vodo podrlo več okoliških dreves z vejevjem in pripeljalo nekaj večjih debel, ki prosto
plavajo po vodi.

Slika 4: Nadomestni habitat NH6.

Slika 5: Kotanje vode v nadomestnem habitatu NH6 s prenesenimi debli in podrtimi drevesi.

Na vhodu v habitat se umesti informativno tablo z informacijami o namenu in pomenu
habitata ter o živalskih vrstah znotraj habitata.
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Slika 6: Načrt informativne table – table bodo postavljene ob vseh nadomestnih habitatih in ostalih
pomembnejših naravovarstvenih ureditvah.

2.2

Druge naravovarstvene ureditve in ukrepi na levem bregu

2.2.1 Trstičevja v globoki in plitvi vodi
Trastičevja v globoki in plitvi vodi se na levem bregu Save umeščajo na dveh odsekih. Prvi
odsek je trstičevje v globoki vodi in je umeščeno na bermi na vodni strani nasipa v dolžini 2
km. Drugi odsek se navezuje na prvega in poteka dolvodno v dolžini 2,5 km. Drugi odsek se
ureja kot razgibana brežina, sestavljena iz pomolov in zalivov. V zalivih se urejajo različna
trastičevja oziroma vodna zasaditev z vpetimi debli ali skalami v brežino nasipa.
Trstičevja služijo kot pomembno življenjsko okolje za vodne in obvodne živali ter ptice, saj
jim nudi prostor za prehranjevanje,razmnoževanje in zavetje.

Slika 7: Razgibana brežina z zalivi in pomoli.

2.2.2 Sonaravno urejanje potoka Močnik in Potoka Struga
Potok Močnik se ureja kot nadaljevanje drenažnega kanala ob energetskem nasipu, zato je
načrtovana širitev in poglobitev struge. Ob urejanju se v največji meri ohranja obstoječa
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vegetacija in po končanju urejanja na določenih odsekih zasadi nova. Na nekaterih delih so
načrtovane dodatne razširitve, v katere se umesti plitvine s trstičevji in drugo vodno
vegetacijo.

Slika 8: Prečni prerez ureditve razširitve v strugi Močnika.

Slika 9: Izvedena dela v strugi Močnika v spodnjem delu struge; prostor brez kamnite obloge je namenjen
izvedbi razširitve s trstičevjem v plitvi vodi; vrh brežine se po končanih delih zasadi z drevjem in grmovnicami.

2.2.3

Ekocelice in zasaditev topolovih nasadov (ukrepa za ohranjanje

populacije hrošča škrlatnega kukuja)
Območje Vrbine se je glede na terenske raziskave med leti 2008 in 2011 izkazalo za eno
ključnih območij za ohranjanje škrlatnega kukuja (Cucujuscinnaberinus) v Sloveniji, saj je
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dosegala vrsta na območju izjemno visoke gostote s skoraj 41 % zasedenostjo odmrlih
dreves (Vrezec s sod. 2009).
Škrlatni kukuj je vrsta vezana na odmrla drevesa v zgodnji fazi razkroja s še vedno tesno
prilegajočim se lubjem. Ker ustreznega življenjskega prostora na območju Vrbine ni več v
toliki meri kot pred letom 2012, je edina možnost sanacije populacije vrste prek izboljševanja
življenjskih razmer v preostalih gozdnih sestojih. V uredbi za DPN HE Brežice je bil
predpisan ukrep za ohranjanje oziroma povečevanje populacije škrlatnega kukuja, in sicer
vnos večjega števila dreves v obstoječe gozdove znotraj Nature 2000 oziroma oblikovanje t.i.
ekocelic.
Do sedaj je bilo izvedenih večje število ekocelic v območju Nature, ukrep pa se je izkazal za
učinkovitega, saj se v ekocelicah, izvedenih leta 2014 že nahajajo ličinke omenjenega hrošča.

Slika 10: Izvedena ekocelica – kup mehkolesnih debel.

Ekocelice so namenjene prehodnemu obdobju ohranjanja populacije škrlatnega kukuja
dokler se na območju Vrbine ob območju Nature 2000 ne vzpostavijo in dozorijo topolovi
nasadi, ki bodo omogočali nadaljnje ohranjanje vrste. Zasaditev topolovih nasadov se
načrtuje v velikosti 28 ha.
2.2.4 Trstični filtri na drenažnih kanalih
Pred priključkom drenažnih kanalov v gramoznico Spodnji Stari Grad se načrtuje razširitev
drenažnega kanala, v katerega se umesti skale in kamenje različnih frakcij ter med nje zasadi
trstičevje. Trstičevje ima funkcijo čiščenja vode, ki se preko drenažnih kanalov steka v
gramoznico.
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Slika 11: Tlorisni prikaz načrta trstičnega filtra.

Slika 12: Prečni prerez trstičnega filtra.

2.2.5 Netopirnice
Na območju načrtovanega akumulacijskega bazena HE Brežice je bilo opaženih 9 vrst
netopirjev, ki po večini prebivajo v duplih, sušicah, pod odstopljeno drevesno skorjo, v
prelomih nalomljene/polomljene vej/debel in tudi topolih (Populusspp.), katerih premer je
večji od 70 centimetrov (CKFF, april 2014).
Zaradi odstranitve vegetacije na območju načrtovanega akumulacijskega bazena HE Brežice
in s tem izgube naravnih prebivališč netopirjev je treba na območje DPN za HE Brežiče
postaviti 77 netopirnic (lesenih in lesobetonskih). Netopirnice se postavljajo na območje
obstoječih gozdov in obstoječo infrastrukturo (mostove, bližnje zgradbe).
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Slika 13: Špranjasta in duplasta lesena netopirnica.

2.2.6 Prehod za vodne organizme
Na levem bregu reke se ob jezovni zgradbi izvede položnejša brežina, v kateri se v obliki
sonaravno oblikovane struge načrtuje prehod za vodne organizme. Prehod se zasadi z nizko
in visoko vegetacijo.
Projekt prehoda za vodne organizme je v času pisanja tega prispevka še v razvojni fazi in bo
zaradi kompleksnosti kasneje predstavljen kot samostojna tema.
2.3

Druge naravovarstvene ureditve

2.3.1 Nadvišanja terena ob avtocesti
Nadvišanja terena se načrtuje vzdolž avtoceste. Utrjeni kupi, narejeni iz melja in humusa ter
delno zasajeni z drevjem in grmičevjem so namenjeni umiku živali ob visokih vodah, ko se
bo savska voda prelivala na retenzijske površine na desnem bregu Save.

Slika 14: Tlorisni prikaz nadvišanja terena za umik živali.
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Slika 15: Prečni prerez nadvišanja terena za umik živali.

2.3.2 Zasaditve
Zasaditve so ključnega pomena za obnovo degradiranega območja zaradi posega v prostor.
Po izgradnji HE Brežice se bodo zasadili energetski nasipi, drenažni kanali, nadomestni
habitati, določena območja, ki rabijo zasaditev zaradi povečanja varstva podtalne vode ali
zaščite pred hrupom. Na levi strani Save se je s krajinskim načrtom določilo več zasaditveni
vzorcev, vezanih na rabo tal, na katerega bo zasaditev mejila. Zasajuje se z drevesno in
grmovno vegetacijo, vodno stran nasipov pa tudi s popenjavkami in vrbovimi podtaknjenci.
Zasaditev se načrtuje po krajših ali daljših linijskih odsekih z vmesnimi prekinitvami.

Slika 16: Prikaz zasaditve ob drenažnem kanalu in na energetskem nasipu.

3.

NARAVOVARSTVENI NADZOR

HE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom nadomestnih habitatov in
naravovarstvenih ukrepov. Poleg nadzora kompleksne gradnje akumulacijskega bazena s
spremljajočo infrastrukturo uredba državnega prostorskega načrta za HE Brežice nalaga, da
stroka spremlja tudi izvedbo vseh naravovarstvenih ureditev in ukrepov. Oblikovala se je
skupina strokovnjakov za posamezna področja, ki redno spremlja izvedbo posamezne
ureditve oziroma ukrepa. Podjetje Savaprojekt je z ekipo odgovornih nadzornikov za
naravovarstvene ureditve in ukrepe prevzelo vlogo odgovornega koordinatorja ter
posrednika med gradbeno (inženir gradnje in izvajalci posameznih ureditev) in
naravovarstveno stroko (tako s strokovnjaki za posamezne rastlinske in živalske vrste kot
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tudi z Zavodom RS za varstvo narave). Hkrati podjetje zagotavlja strokovnjake za nadzor
določenih ureditev (krajinskega arhitekta – Aleš Janžovnik in Polona Ojsteršek Zorčič,
inženirja vodarstva – Andraž Hribar in ekologa – Nuša Vanič).
Prvi naravovarstveni nadzor je bil izveden ob izvedbi nadomestnega habitata za želvo
sklednico (NH6). Ob projektantskem nadzoru je bila ob izvedbi prisotna tudi
strokovnjakinja za želve. Ne glede na dobro načrtovanje habitata, je bila sama izvedba
habitata precej prilagojena trenutnemu stanju naravnega okolja, v katerem se je izvajalo delo.
Tako je bilo npr. po izvedbi habitat ugotovljeno, da je v času visokih voda celoten habitat
potopljen in da bo treba rešitev načrtovanega platoja za gnezdenje želv spremeniti.
Naravovarstven nadzor je ugotovil pomanjkljivost in jo s podajo predloga odpravil. Ob
hitrem odzivu gradbene stroke je bil plato izveden še pravi čas pred prenosom želv v nov
habitat. Ravno tako je naravovarstveni nadzor določil število in lokacijo dodatnih ureditev v
habitatu (prenos požaganih debel, poseka vegetacije v vodne kotanje ipd.).
Na podoben način je naravovarstveni nadzor sodeloval in še sodeluje pri izvedbi ekocelic in
suhega travnika, pri postavljanju netopirnic, izvajanju gradbenih del na potoku Močnik ter pri
vseh ostalih ureditvah in ukrepih vezanih na varstvo narave. Naloga nadzora je spremljanje
izvedbe, odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbi ter podajanje morebitnih optimalnejših
rešitev. Predvsem pa skrbi, da se ureditve izvedejo pravočasno in strokovno, da vodi
gradbeno stroko v razumevanje delovanja naravnih ureditev in pomembnosti posameznih
ukrepov, medtem pa naravovarstveni stroki približuje kompleksnost gradnje energetskih
objektov v prostoru.
Do sedaj se je naravovarstveni nadzor izkazal kot pozitivna dodatna vrednost. Do zaključka
projekta se bo oblikoval model strokovnega delovanja naravovarstvenega nadzora, ki ga bo
možno uporabiti tudi pri nadaljnjih izvedbah infrastrukturnih ureditev tako državnega kot
regionalnega ali lokalnega pomena.
4.

ZAKLJUČEK

Gradnja akumulacijskega bazena HE Brežice poteka že dobrih 7 mesecev, medtem ko se je
izvedba nadomestnih habitatov začela že nekaj mesecev prej. Pri vsaki naravovarstveni
ureditvi ali ukrepu sodeluje priznana stroka kot naravovarstveni nadzor, ki zagotavlja
pravilnost izvedbe in morebitne nadgradnje.
Ugotavlja se, da je takšne vrste nadzora dobrodošel in predstavlja dodano vrednost pri
kvalitetni izvedbi projekta. Hkrati pa približuje bregove gradbene in naravovarstvene stroke,
kar za prihodnje projekte pomeni hitrejše reševanje problematičnih točk in hitrejše
napredovanje umeščanja ter izvedbe posameznih infrastrukturnih ureditev v prostoru tudi na
zavarovanih območjih kot so območja EPO in Nature 2000.
5.

VIRI

[1] HE Brežice – infrastrukturne ureditve. Načrt krajinske arhitekture, PZI. Št. proj.: IBBRA201/010A, št. načrta: SPBRB-7K/01, november 2014.
[2] HE Brežice – infrastrukturne ureditve 2. prioriteta. Načrt krajinske infrastrukture
(nadomestni habitati), PZI. Št. proj.: IBBR-A201/010A, št. načrta: SPBRB-7K/21, oktober
2015.
[3] Slike, uporabljene v tem članku: naravovarstveni nadzor, Savaprojekt, avgust 2015-april
2016.
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POVZETEK
Včasih slika pove več kott ttisoč besed in več kot nazorno nadomesti suhopar
parna poročila in
preglednice v terminskih pla
planih. Na naslednjih fotografijah je prikazana rastt jezovne
je
zgradbe
HE Brežice od gradbene jam
jame do konca glavnih gradbenih del in zapiranja pretočnih
pre
traktov
agregatov.
Na gradbišču so izvajalce gr
gradbenih del večinoma že nadomestili montažerjii opreme,
op
ki bodo
delo nadaljevali tudi po poru
orušitvi gradbene jame in preusmeritvi Save na preliv
livna polja, kar se
bo zgodilo predvidoma juli
julija in avgusta tega leta. Polnitev bazena HE Breži
ežice sledi pozno
jeseni.

ABSTRACT
A picture can sometimes tel
tell more than a thousand words and replace boringg reports
r
and
tables of a time schedule pla
plan. A growth of the Brežice HPP dam structure is shown
s
in the
next pictures, beginning with the construction pit closure and ending with com
ompletion of
main construction works.Ci
.Civil contractors are now giving place to equipmentt assembling
a
teams who will continue the
their work after removal of construction pit protectin
ting dikes and
redirecting of the Sava River
iver to spillways. This will happen in July or Augustt 2016
20 while
reservoir filling will follow
w in late Autumn of the same year.
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POVZETEK
Z izgradnjo hidroelektrarn
arne Mokrice se bo izkoristil še zadnji razpoložl
ožljivi energetski
potencial na spodnji Savi
vi med HE Brežice in državno mejo z republiko
ko Hrvaško med
nivojema 141,50 m n.m in 133 m n.m.. HE Mokrice ima po koncesijski
ki pogodbi
p
vlogo
kompenzacijske hidroelekt
ektrarne, ki bo obratovala dnevno z naravnim
im pretokom, z
razpoložljivim koristnim vvolumnom cca 2,6 milj. m3 pa bo lahko izravn
avnavala dnevno
variabilni pretok HE Brežic
žice. Z bruto padcem 8,5 m in inštaliranim pretokom
om 500 m3/s bo
letno proizvedla cca 133 GW
GWh električne energije.
Jezovna zgradba se nahaja
ja ppribližno 450 m gorvodno od državne meje. Levii del
d sestavlja šest
prelivnih polj, medtem ko
o je strojnica s tremi cevnimi agregati delno poma
maknjena v desni
breg Save.
Za vzpostavitev akumulaci
lacijskega bazena je na levem bregu predvidenaa izvedba
i
nasipa
dolžine cca 2357 m, na desn
esnem bregu pa na dolžini 1050 m. Višina nasipov znaša
zn cca 4,5 m,
širina v krooni 6 m in naklo
aklon brežin 1:3 na obeh straneh. V zaledju nasipov
ov se izvedejo do
4,5 m globoki drenažni kana
anali za vzdrževanje podtalnice. Posebnost tega projek
jekta je podobno
kot pri HE Brežice ohranja
njanje sedanjih poplavnih površin v čim večjem obse
bsegu (Dobovsko
polje) zaradi česar bo po
potrebna zaščita naselij v zaledju na levem bregu Save s
protipoplavnimi nasipi (Mihhalovec, Loče in Rigonce).
V okviru akumulacijskega
ga bazena so predvidene ureditve za rekreacijo, naravovarstvene
n
ureditve ki obsegajo zasadit
aditve z avtohtono vegetacijo, ureditve za ptice, ribe
ibe (drstišča, ribja
steza, obvodna struga) itd. V okviru teh ureditev je predvidena še vzpos
ostavitev mirnih
območij in nadomestnih hab
habitatov.
Med bistvene naravovarstv
stvene ureditve spada tudi ureditev izlivnega delaa Krke
K
predvsem
zaradi njenega statusa (natu
atura 2000). Zaradi ohranjanja drstišč na tem odsek
seku je predviden
dvig dna Krke in s tem vzp
zpostavitev primernih hitrosti za drstenje. Na samem
em izlivu Krke v
Savo se prehodnost zagoto
tovi z izvedbo ribje steze na desnem delu, medtem
em ko se levi del
oblikuje kaskadno. Enak po
pomen na tem odseku imajo tudi visokovodne ureditve
ure
v okviru
protipoplavne zaščite Krške
ške vasi in Velikih Malenc, ki zajemajo znižanje levega
ega brega Krke in
izvedbo visokovodnega nasi
asipa na levem bregu Krke od avtoceste pa do izlivaa Krke
K v Savo.
V okviru akumulacijskegaa b
bazena se uredijo tudi izlivni deli potokov, ki se danes
da
neovirano
izlivajo v Savo, v bodočee ppa jih bo potrebno prilagoditi nivoji akumulacije
je in
i zavarovati z
izgradnjo prodnih pregrad.

ABSTRACT
The construction of Mokric
rice HPP means exploiting the remaining energy potential
pot
between
the elevations of 141.5 m a.
a.s. and 133 m a.s. (Zaprešić HPP). As regulated in the
t concession,
the roll of Mokrice HPP is to level the peak discharge (Brežice HPP) by operating
op
with a
constant daily (natural) disc
ischarge. It shall be possible by using of compensat
sation volume of
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about 2.6 mio. m3. With a gross head of 8.5m and a rated discharge of 500m3/s, it will be
able to generate around 133 GWh annually.
The Mokrice HPP is situated about 450 m upstream of the state border. The 6 spillways
represent the left side of the building, while the power house on the right consists of three
bulb turbines.
The reservoir will be created by the construction of an about 2357 m long embankment on
the left riverbank and by a 1050 m long embankment on the right side. All embankments are
up to about 4.5 high, 6 m wide and have a bank inclination of 1:3 on both sides. Behind the
embankments, deep drainage canals are foreseen to maintain the acceptable underground
water elevation.
The unique solution of the project lies in keeping almost all existing flood areas (retentions)
in order to minimize the impact on the downstream flood wave transformation, which has
been verified by comprehensive hydraulic analyses. Activating the existing retentions
consequently requires the construction of protection embankments for the villages on the
left bank of the Sava River (Mihalovec, Loče and Rigonce).
In scope of the reservoir other arrangements are also foreseen, such as environmental
protection including the planting of native vegetation, arrangements for birds, fish (fish path,
diversion canal, etc.) as well as arrangements of habitats and quite areas.
The arrangements of the Krka River’s delta is supposed to be one of the essential
arrangements due to the status of this river section itself (natura 2000). The preservation of
hatcheries requires raising the riverbed in order to provide the appropriate water flow
velocities. At the Krka – Sava junction a fish path is foreseen on the right side, while the left
side will be performed in the form of cascades. New hatcheries will be provided on the new
riverbed elevation. Moreover, flood protection of the Krška vas and Velike Malence villages
requires constructing an embankment and lowering the Krka River’s left bank, on the
section between the highway and the Krka – Sava junction.
The delta of all existing tributaries will be adjusted to the reservoir elevation. The
construction of small gravity dams for gravel retension purposes is foreseen.
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1.

UVOD

Predmetni prispevek je zgoščen prikaz rešitev iz idejnega projekta HE Mokrice (IBE april
2013), kakor tudi kratek povzetek nekaterih relevantnih študij in raziskav ki so bile podlaga
omenjenemu projektu.
Z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice se bo izkoristil še zadnji razpoložljivi energetski
potencial na spodnji Savi med HE Brežice in državno mejo z republiko Hrvaško med
nivojema 141,50 in 133 tj. 8,5 m kolikor znaša bruto padec hidroelektrarne. HE Mokrice ima
po koncesijski pogodbi vlogo kompenzacijske hidroelektrarne, ki bo obratovala dnevno z
naravnim pretokom in bo z razpoložljivim koristnim volumnom cca 2,6 milj. m3 izravnavala
dnevno variabilni pretok HE Brežice. Predvideno maksimalno dnevno nihanje znaša 1,3 m.
V letu 2013 je bil zaključen idejni projekt HE Mokrice, v avgustu 2013 pa je bil sprejet
državni prostorski načrt (DPN).
2.

GEOLOŠKE, HIDROGEOLOŠKE IN HIDROLOŠKE RAZMERE
OBRAVNAVANEGA PODROČJA

2.1 Geološke in hidrogeološke razmere
Vzhodni del obsežne ravnice med Gorjanci na jugu in pobočji Bohorja na severu je Sava
vzhodno od Brežic prerezala na Dobovsko in Čateško polje. Dobovsko polje je ravnica nad
levim bregom Save. Sega od Brežic, na zahodnem do severozahodnem robu polja, do Sotle
na vzhodnem pasu polja. Proti severu sega do roba Brežiške terase in severno od Dobove do
ravninskega sveta Dobrave. Čateško polje je ravnica na desnem bregu Save. Leži vzhodno od
Brežic pod Čatežem ob Savi. Sega od Čateža ob Savi na severozahodnem robu polja do
Prilip na jugovzhodnem robu. Proti jugu in zahodu jo omejuje severno vznožje Gorjancev.
Severovzhodno vznožje Gorjancev gradijo skladi sedimentnih kamnin. Prevladujejo kamnine
mezozojske in terciarne starosti. Le na skrajnem jugovzhodnem delu Gorjancev izdanjajo
starejše kamnine iz obdobja zgornjega paleozoika.
Najstarejši so skladi klastitov srednjega in zgornjega perma, peščenjaki s prehodi v
kremenove in brečaste konglomerate. V peščenjakih nastopajo pole in vložki skrilavca in
meljevca. Na barvo klastitov: rdeče rjava, temno siva, sivo rjava; vplivajo impregnacije
železovih komponent -hematit in limonit. Debelo zrnati peščenjaki in konglomerati so po
večini rdeče in vijolično obarvani. Opisane kamnine izdanjajo na brežini med Mokricami in
Novo vasjo na skrajnem severovzhodnem vznožju Gorjancev.
V podlagi kvartarnih peščeno prodnatih zasipov nastopajo klastiti terciarja iz obdobja
miocena in pliocena: plasti glinovca, laporastega glinovca, meljevca, peščenega meljevca,
laporastega meljevca, laporovca, peščenega laporovca, apnenega peščenjaka in peščenega
apnenca z litotamnijami. Te plasti so za vodo zelo slabo propustne k = 10-8 m/s.
Debelina kvartarnih peščeno prodnatih zasipov na obravnavanem področju se giblje od 3 do
16 m. Propustnost površinskih plasti je velikostnega reda 10-4 m/s za peske oz. 10-6 m/s za
melje. Peščeno prodnati zasipi so precej bolj propustni in sicer znaša propustnost med 10-3
m/s in 10-2 m/s.
Na osnovi monitoringa so bili v letih 2007 in 2008 izmerjeni nizki in visoki nivoji podtalnice.
Nivoji močno varirajo glede na področje. Nizek nivo sega najgloblje do 7,6 m pod površino,
visok nivo pa se ponekod dvigne tudi do 0,8 m pod površino. Glede na vodostaj se
podtalnica bodisi drenira v Savo ali pa napaja z nje.
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Na podlagi izmerjenih visokih nivojev podzemne vode Dobovskega in Čateškega polja je bil
umirjen matematični model, na osnovi katerega je bila v nadaljnjem koraku izvedena
simulacija končnega stanja tj. akumulacijskega bazena z zajezno koto 141,50.
V optimizacijskih analizah je bilo upoštevanih več različic dolžin tesnilne zavese tako na
levem kot na desnem bregu. V končni fazi je bila sprejeta odločitev, da se na levem bregu
izvede tesnilna zavesa približno do Mosteca, na desnem bregu pa poteka ob VV nasipu
praktično ob celotnem kompleksu Čateških toplic. V rezultatih se je pokazalo, da je za
izbrano niveleto drenažnih kanalov nivo podzemne vode na obravnavanem področju v
glavnem pod sedanjim visokim nivojem.
2.2 Hidrološke razmere
Leta 2002 je bila na IZV za načrtovanje izgradnje spodnjesavskih hidroenergetskih stopenj
izdelana “Hidrološka študija Save na odseku HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE
Brežice in HE Mokrice”, ki je preverila hidrološka izhodišča, upoštevana v hidrološki študiji
VGI iz leta 1983. V študiji sta bili podrobno analizirani vodomerni postaji Radeče in Čatež,
za kateri so bile izvedene verjetnostne analize visokih in nizkih vod, opravljena analiza trenda
serije karakterističnih letnih pretokov ter analiza visokovodnih valov. (nQn = 49,5 m3/s; sQs
= 273,2 m3/s; vQv = 3276 m3/s)
Vrednosti verjetnostnih visokih vod iz študije IZV 2002 so bile kasneje korigirane. Zadnje
veljavne vrednosti za v.p. Čatež navaja ARSO (marec 2011). Slednje so bile tudi vhodni
podatek za hidravlično hibridni model. (Q20 = 3130 m3/s; Q100 = 4000 m3/s; Q1000 =
5130 m3/s; Q10000 = 6330 m3/s)
3.

JEZOVNA ZGRADBA

Jezovna zgradba se nahaja približno 450 m gorvodno od državne meje (stac. 730+460).
Objekt sestavlja šest prelivnih polj skupne širine 121 m ter strojnica širine 42 m ki
predstavlja desni del jezovne zgradbe.

Slika 1: Jezovna zgradba HE Mokrice.

Jezovna zgradba se z gorvodnimi in dolvodnimi priključnimi zidovi in nasipi spaja z obema
bregovoma Save.
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Desnobrežni plato ob strojnici se uredi na dveh nivojih. Spodnji plato je predviden na koti
141 m n.m. s katerega bo možen vstop na montažni plato, osebni dostop ter vstop v
zapornične odprtine nad turbinskimi iztoki. Zgornji plato bo urejen na koti 143,50 m n.m. v
okviru katerega je predviden prostor za čistilni stroj, pomožne zapornice nad turbinskimi
vtoki ter portalno dvigalo za manipulacijo pomožnih prelivnih zapornic.
Levobrežni plato zaenkrat nima posebne vloge ampak predstavlja rezervacijo prostora za
izgradnjo eventualno bodoče splavnice.
Pristopna cesta do jezovne zgradbe se naveže na državno cesto R3-675/1207 (Čatež –
Mokrice) skozi podvoz pod avtocesto, pred tem pa prečka še lokalno cesto Jesenice –
Ribnica.
Dolvodno od jezovne zgradbe je predvidena poglobitev na dolžini cca 400 m oz. do meje
DPN-ja.
3.1 Strojnica
Strojnica bo opremljena s tremi cevnimi agregati skupne inštalacije 500 m3/s (3 x 166,7
m3/s). HE Mokrice bo z inštalirano močjo 32 MW proizvedla povprečno letno cca 133
GWh električne energije.

Slika 2: Prerez skozi pretočni trakt strojnice HE Mokrice.

Strojnica je prostorsko razgiban objekt v gabaritnih dimenzijah cca (LxŠxV) 58 x 42 x 29 m.
Nad turbinskimi trakti bo elektrostrojna oprema razmeščena po posameznih etažah glede na
funkcijo opreme. K osnovnemu objektu strojnice je na nivoju 141 m n.m. predvidena
priključna zgradba ali anex v okviru katere je predviden montažni plato za sestavljanje težke
elektro-strojne opreme (turbina, generator). V okviru tega objekta se uredi tudi prostor za
transformator (117/6,3 kV), 110 kV stikališče kakor tudi ostale pomožne prostore elektrarne
kot so sanitarije, delavnice, skladišča, pisarne, glavna komanda itd.
3.2 Prelivna polja
Predvidenih je šest prelivnih polj širine 15 m. Dolžina prelivnih polj skupaj s podslapjem
znaša cca 55 m, višina objekta od temelja pa 27 m. Krona prelivnega hrbta je na koti 131,80
m n.m. Posamezna prelivna polja so med seboj ločena s prelivnimi stebri oz. zidovi. Vsako
od podslapij je vsled hidravlične stabilnosti (zadrževanje vodnega skoka znotraj podslapja)
opremljeno s petimi arm.betonskimi razbijači.
V okviru masivne konstrukcije prelivnega praga je predvidena drenažna galerija namenjena
upravljanju drenažnega sistema pod objektom, katerega namen je nadziranje sile vzgona.
Drenažna galerija služi tudi za eventualno dodatno kontaktno injektiranje v kolikor se v
bodoče pokaže potreba po takšnih ukrepih.
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Preko prelivnih polj je predvidena arm.betonska montažna premostitvena konstrukcija za
prevoz dvižne naprave (portalno dvigalo) pomožnih zapornic prelivnih polj. Vsako od
prelivnih polj zapira segmentna zapornica v kombinaciji s klapno zapornico.
Za potrebe revizije prelivnih polj s podslapjem kakor tudi revizije segmentnih zapornic so
predvidene pomožne tramovne zapornice za zapiranje na uzvodnem in nizvodnem koncu.
Ker gre za unificirano širino prelivnih polj pri HE na Savi je predvideno da se v ta namen
uporabijo zapornice s HE Brežice.
3.3 Premostitev jezovne zgradbe
Predvidena je premostitev jezovne zgradbe HE Mokrice za potrebe prehoda pešcev,
kolesarjev in manjših vozil (osebna vozila, traktorji).
Premostitev se izvede na dolvodni strani jezovne zgradbe. Mostna konstrukcija se naslanja na
zidove strojnice nad turbinskimi iztoki, v nadaljevanju pa na stebre prelivnih polj. Na delu
kjer most poteka preko prostora bodoče splavnice bodo v času njene izvedbe potrebne
prilagoditve mostne konstrukcije (dvižna konstrukcija). Most je predviden za enosmerni
promet.
V nadaljevanju je predvideno še premoščanje Gabernice in priključek na poljsko pot ki vodi
proti Ločam.
3.4 Priključek HE Mokrice na VN 110 kV omrežje
HE Mokrice se bo v elektroenergetsko omrežje vključila z izgradnjo priključnega
dvosistemskega 110 kV daljnovoda z vzankanjem v daljnovod 2 x 110kV Krško – Brežice.
Zaradi unifikacije stikališč HE na Savi (GIS stikališče) je od stikališča v strojnici HE Mokrice
do zadnjega stojnega mesta predviden kablovod, v nadaljevanju pa daljnovod prostozračne
izvedbe, ki bo na večjem delu trase potekal ob obstoječem 400kV daljnovodu Krško –
Zagreb.
3.5 Gradnja jezovne zgradbe
Gradnja jezovne zgradbe je predvidena v eni gradbeni jami s cca 700 m dolgim obtočnim
kanalom po levem bregu Save. Kanal bo zarezan v aluvialno podlago približno v širini
sedanje savske struge. Nagibi brežin se bodo izvedli v razmerju 1 : 2. Brežine bodo proti
eroziji glede na izpostavljenost posameznega odseka kanala zavarovane s skalometno oblogo
različnih debelin.
Gradbena jama bo po obodu zavarovana z nasipom in sicer na gorvodnem koncu do kote
141.0 na dolvodnem pa do kote 140,50. Za izvedbo nasipov bo uporabljen lokalni material
(pesek, gramoz), ki bo pridobljen z izkopom gradbene jame in obtočnega kanala. Tesnjenje
gradbene jame po obodu je predvideno z injektiranjem po postopku Jet-grouting, medtem ko
bo zgornji del nasipov izveden iz manj propustnega materiala brez dodatnega centralnega
tesnjenja.
4.

AKUMULACIJSKI BAZEN

Z vzpostavitvijo zajezitve na koto 141,50 se bo uzvodno od jezovne zgradbe HE Mokrice
ustvaril akumulacijski bazen s površino vodne gladine okoli 200 ha. V okviru bazena so
predvidene naslednje ureditve.
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Slika 3: Situacija HE Mokrice (dolvodni del).

4.1

Energetske ureditve

4.1.1 Visokovodno energetski nasipi
Za vzpostavitev akumulacijskega bazena je na levem bregu Save predvidena izvedba
visokovodno-energetskega nasipa dolžine ca 2350 m. tj. med jezovno zgradbo in retenzijskim
prelivom. Na desnem bregu sta predvideni dve lokaciji in sicer od jezovne zgradbe do
priključka na visoki teren na dolžini cca 200 m in pa na področju Prilipske mrtvice tj. od
zaključka sedanjega visokovodnega nasipa pa do visokega terena na dolžini 1100 m. Na
področju gorvodno od zaključka obstoječih visokovodnih nasipov na obeh bregovih se
obstoječi teren preoblikuje z nadvišanjem nad koto 143 m n.m.
Akumulacijski bazen bo v veliki meri zatesnjen in sicer tako da bodo raščena (aluvialna) tla
zatesnjena do nepropustne podlage (lapor) z že znanimi postopki kot so Jet-grouting oz.
diafragma, medtem ko bodo nasipi tesnjeni na vodni strani z bentonitno folijo.
Višina nasipov znaša cca 4,5 m. Širina v kroni znaša 6 m, nagibi brežin pa 1 : 3 na obeh
straneh. Za izgradnjo bo uporabljen lokalni material (gramoz, pesek). Površinski sloj tal na
obravnavanem območju tvorijo peski in melji ponekod tudi v večjih debelinah. Po rezultatih
dosedanjih geološko-geomehanskih raziskav so ti v zelo rahlem stanju zato je predvideno da
se ta sloj po nasipi odstrani in nadomesti z gramoznim materialom. Vodna stran nasipov se
zavaruje s skalometno oblogo, medtem ko je na zračni strani predvidena zatravitev.
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Slika 4: Prerez visokovodno energetskega nasipa in regulirane struge Gabernice.

4.1.2 Drenažni kanali
Za potrebe uravnavanja nivoja podtalnice kot tudi odvajanja eventualno pronicajoče vode iz
akumulacijskega bazena so v zaledju nasipov predvideni drenažni kanali. Globina drenažnih
kanalov znaša do cca 4,5 m, širina v dnu 1,15 m in nagibi brežin 1:2. Brežine kanalov se v
spodnjem delu zavarujejo s skalometom, v zgornjem delu pa se zatravijo. Na odsekih kjer
izvedba kanalov zaradi obstoječe infrastrukture oz pozidave ni možna (turistični kompleks
Čatež na desnem bregu Save in Mostec na levem bregu), je predvidena izvedba drenažnih
cevovodov premera 1 m.

Slika 5: Situacija HE Mokrice (gorvodni del).

4.1.3 Deponije sedimentov
Za potrebe odlaganja zastalih plavin so neposredno ob akumulacijskem bazenu predvidene
lokacije deponij sedimentov.
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Na levem bregu sta za viso
isokovodno-energetskim nasipom predvideni dve deponiji
d
skupne
kapacitete cca 518.000 m33 . Deponiji se izvedeta do nivoja 143 oz. 143,50 m n.m. Podobno
je na desnem bregu pred
redvidena deponija sedimentov v zaledju na dolv
olvodnem koncu
obstoječega visokovodnega
ga nasipa. Prostornina te deponije ki se nasuje do nivoja
ni
143.70 m
n.m. znaša okrog 185.000 m
m3.
4.2

Visokovodne ured
ureditve

4.2.1 Visokovodne
e raz
razmere
Odsek Save na katerem je predviden akumulacijski bazen HE Mokrice je danes precej
izpostavljen poplavam in sicer gre za področje Dobovskega polja na levem
le
bregu in
Čateškega polja na desnem
em. Visokovodne razmere za sedanje stanje in bodoče
bo
stanje z
načrtovanimi ureditvami HE Mokrice so bile analizirane s hibridno hidravlič
ličnim modelom,
ki ga je izvedel Hidroinštitu
itut skupaj s katedro za mehaniko tekočin Fakultetee za
z gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani (Jan
Januar 2012).
4.2.1.1 Sedanje stanje
tanje
Prelivanje visoke vode iz struge reke Save na poplavne površine se naa obravnavanem
območju v sedanjem stanju
nju prične pri pretokih okoli 1900 m3/s zaradi zajez
ajezitve Sotle. Pri
pretokih vode nad Q100 (pr
(približno med 4100 in 4200 m3/s) se prične prelivan
vanje obstoječega
levega čateškega visokovodn
odnega nasipa.

Slika 6: Obs
Obseg poplavljenosti pri Q100 = 4000 m3/s za obstoječe stanje.

Glede na rezultate modela
la omenjen visokovodni nasip nima več varnostnee višine
v
glede na
visokovodni dogodek iz sep
septembra leta 2010, saj je gladina vode na dveh loka
okacijah približno
20 cm pod krono nasipa.
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Izračunane so bile retenzijs
jske lastnosti obravnavanega območja. Časovni zamik
za
potovanja
konice simuliranih valov od Brežic do sotočja s Sotlo je okoli 150 min pri
ri čemer
č
se lahko
pojavi znižanje konice vala
ala od 35 do 85 m3/s pri sedanjem stanju. Retenzijsk
ijski volumen pri
VV valih s konico približno
no Q100 je bil ocenjen na vrednost 14,4 milj. m3.
Določena so območja napa
pajanja obeh retenzijskih površin iz struge Save. Des
esno retenzijsko
območje je pasivno – čateš
teška kaseta se napolni in po prehodu visokovodneg
ega vala izprazni
po isti poti v obratni smer
eri. Levo retenzijsko območje se napaja zelo skonc
ncentrirano – na
odseku dolvodno od obsto
stoječega visokovodnega nasipa; na dolvodneje ležeč
žečem odseku pa
gre samo za lokalno izmen
enjavo struga/retenzija ki ostaja znotraj meja bodo
doče akumulacije
HE Mokrice.
Določena so bila območja
ja vvračanja toka v matično strugo Save z leve retenzij
nzije, pri čemer je
iz tokovnih slik pri različn
ičnih visokovodnih pretokih razvidno, da se tok po
p levi retenziji
nadaljuje izven struge Save
ve še mimo visokovodnega nasipa ob Sotli in se vrača
ača v strugo Save
šele v območju izven obsega
ega modela.
4.2.1.2 Bodoče stanje
anje
Eden od osnovnih pogoje
ojev pri koncipiranju objektov HE Mokrice je bil,
il, da se sedanje
poplavne površine v čim več
večji meri vključijo tudi v obseg bodočih ureditev z namenom,
n
da bi
bile bodoče visokovodne ra
razmere (transformacija poplavnega vala) v čim večji
čji meri podobne
sedanjim.

Slika 7: Ob
Obseg poplavljenosti pri Q100 = 4000 m3/s za bodoče stanje.

Iz obširnih rezultatov razi
aziskav bodočega stanja na hibridno – hidravlične
čnem modelu so
bistvene naslednje ugotovitv
vitve:
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Prelivanje iz struge reke Save na poplavne površine se bo v obravnavanem območju
pri načrtovanem stanju pričelo pri višjih pretokih, kot pri obstoječem stanju
(prelivanje se prične pri Q20, t.j. 3130 m3/s) – torej bo tak dogodek tudi redkejši.
 Odtočni režim se ohranja oziroma so spremembe majhne. Razlike v konicah
pretokov vhodnega in izhodnega hidrograma pri obravnavanih VV valovih so
naslednje:
 Poplavljenost je na pomembnem obsegu površin zmanjšana, le v zgornjem območju
leve retenzije v smeri severa ob Gabrnici se ugotavlja povečanje poplavne nevarnosti,
pri tem pa je treba omeniti, da so območja, ki v sedanjem stanju niso poplavljena, v
bodočem stanju pa so, kmetijska zemljišča. Gladine in s tem obseg poplavljenosti je
na delu ob železniški progi zmanjšan, vendar pa se zaradi skoncentriranosti celotnega
pretoka na levo retenzijo preko razbremenilnika delno poveča obseg poplavljenosti
na omenjenem območju.
 Izračunane so retenzijske lastnosti obravnavanega območja. Za bodoče stanje je
ugotovljeno rahlo pospeševanje, tj. vpliv pri sami hitrosti propagacije valov, in
povišanje konice pri nekaterih simulacijah s sintetičnimi visokovodnimi valovi. Vzrok
za hitrejše potovanje konice VV je predvsem v povečanem pretoku skozi
akumulacijo glede na pretok v strugi pri obstoječem stanju. Struga in akumulacijski
prostor bosta v načrtovanem stanju bolj gladka v primerjavi z inundacijo, zaradi česar
je propagacija valov hitrejša. Pri VV valovih z manjšo konico od Q100, se konica v
primerjavi z obstoječim stanjem bistveno ne spremeni, kljub temu, da se odpiranje
razbremenilnika prične šele pri pretoku Q20. To je posledica znižanja konic pri teh
VV valovih zaradi vpliva HE Brežice. Pri VV valu s konico večjo od Q100 pa se
preko razbremenilnika prevaja precej več vode (blizu sedanjega stanja), zato se
konica na državni meji prav tako bistveno ne poveča (okrog 30 m3/s) .
 Časovni zamik potovanja konice simuliranih valov znaša med 200 in 320 min.
Retenzijski volumen poplavnih površin na obravnavanem območju pa se za
simulirane VV giblje med 1,4 do 9,3MIO m3. Ker je retenzijski volumen odvisen od
količine vode, ki se razlije na poplavna območja, je le-ta pri ozkem VV valu s konico
QMAX = 3340 m3/s zelo majhen, saj se na inundacije preko razbremenilnika razlije
relativno majhna količina vode (odpiranje razbremenilnika se prične pri pretoku Q =
3130 m3/s). Pri pretokih Save, ki so večji od Q100, doseže pretok preko
razbremenilnika približno vrednost QR ̴ 1000m3/s, kar ustreza 80 % pretoka, ki se
razliva po levi inundaciji v sedanjem stanju.
Ureditve znotraj akumulacijskega bazena vključno s poglabljanjem rečnega dna na odseku
med HE Brežice in Brodom povečujejo hidravlično prevodnost. Izračuni kažejo da se
stoletna visoka voda na sotočju Krka – Sava v primerjavi z sedanjim stanjem zniža za min.
1,3 m.
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Slika 8: Prerez visokovodnega razbremenilnika.

4.2.2 Visokovodni razbremenilnik – preliv v retenzijo
V primeru nastopa visokih voda je predvideno aktiviranje levoobrežnega retenzijskega
področja, ki je že danes pod vplivom visoke vode. V ta namen je predvidena nizka betonska
težnostna konstrukcija višine ca 4.5 m sestavljena iz 11 prelivnih polj širine 20 m. V dolvodni
smeri se prelivi nadaljujejo v podslapje, ki je iz kamna v betonu. Dolžina podslapja je ca 30
m. Prelivna polja so medsebojno razdeljena s prelivnimi stebri s koto krone 143 m n.m. na
katerih bodo nameščeni dvižni mehanizmi klapnih zapornic.
4.2.3 Visokovodni nasipi za zaščito pred visokimi vodami reke Save
Izgradnja visokovodnih nasipov na obravnavanem območju Dobovskega in Čateškega polja
se je začela leta 1960, ko je bil zgrajen desnobrežni nasip na lokaciji Čatež – Podgračeno v
dolžini 3,81 km. Nasip ni bil v celoti dokončan, ker ni bila dokončana notranja odvodnja
Čateškega polja. Levobrežni visokovodni nasip je bil zgrajen leta 1980 v dolžini 4,9 km
sočasno pa tudi zaledni odvodni sistem (Gabernica, Negot, Bučlen). S tem nasipom so bila
zavarovana naselja Trnje, Mostec in deloma Mihalovec medtem ko so naselja Loče in
Rigonce še vedno izpostavljena poplavam. Na desnem bregu je pogostim poplavam
izpostavljen tudi turistični kompleks Čateške toplice.
Po izgradnji HE Mokrice bo obseg poplav na levem bregu Save približno enak kot pri
obstoječem stanju. Ob nastopu visokih voda se bodo namreč le te prelivale preko preliva na
obstoječa poplavna območja zato je predvidena izgradnja visokovodnih nasipov za naselja
Mihalovec, Loče in Rigonce in lokalno varovanje objektov v Rigoncah severno od železniške
proge.
Izhodišče za določitev nivelete visokovodnih nasipov je bila gladina Q100 Save (hibridnihidravlični model, KTMe, januar 2012) z upoštevanjem varnostne višine 0,5 m. Trasa
nasipov se v večji meri prilagaja katasterskim mejam. Širina krone nasipov je 4 m, nakloni
brežin pa minimalno 1:2 na obeh straneh. Nasipi bodo zgrajeni iz manj propustnega
materiala (pesek, melj). V osi nasipov je predvideno tesnjenje raščenih tal z glinenim jedrom
do globine 2 m. Na odsekih, kjer zaradi utesnjenosti ni možna izvedba nasipov je predviden
visokovodni arm.betonski zid. Na najnižjih točkah zavarovanih površin se uredijo retenzijska
področja s črpališči za potrebe prečrpavanja padavinske vode v času poplav. Padavinska voda
se bo s teh področjih običajno drenirala skozi prepuste.
Na desnem bregu je predvideno lokalno varovanje objekta Budič.
Z izgradnjo visokovodnega-energetskega nasipa na desnem bregu se Čateško polje zapre.
Odvodnjavanje površinskih voda in padavinske vode je predvideno skozi arm.betonski
škatlast prepust 2 x 2 m. Prepust dolžine 2290 m bo vkopan v desni breg. Izpust v Savo se
izvede dolvodno od jezovne zgradbe HE Mokrice.
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4.3

Naravovarstvene ureditve

4.3.1 Nadomestni habitati in mirna območja
Predvidene so ureditve nadomestnih habitatov in mirnih območij v okviru katerih se
ohranjajo obstoječe razmere oziroma zagotavljajo ugodne razmere za razvoj določenih
habitatnih tipov in vrst. Na ta območja se ne umeščajo rekreacijske in druge rabe, ki bi bile
lahko moteče ali škodljive za razvoj teh habitatov.















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 (prodišče – 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 območje MO1 (območje Krke dolvodno od avtocestnega mostu) ureditve so
opisane pod točko 4.3.2. 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 območje MO2 (obrečni 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 območje MO3 (obrečni 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 položno v nagibu 1:5 z zveznim prehodom v naravno brežino.
Vzdolž levega brega se v bazenu uredijo plitvine s trstičjem in grmovnicami za
gnezdenje malega martinca.
Mirno območje 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. Pri tem 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 območje 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 območje MO 6 (Prilipska mrtvica – cca 38 ha) se uredi na območju Prilipske
mrtvice, ki se sanira, kar predstavlja izravnalni ukrep, s katerim se zagotovijo
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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.
Med ostale ureditve za ohranjanje narave spadajo še ureditve za gnezdenje vodomca ki se
izvedejo na razširjenih delih visokovdno energetskih nasipov, gnezdilno splavi za gnezdenje
čiger, presaditve in prestavitve starejših dreves, ozelenitev zgornjega dela nasipov z
avtohtonim rastlinjem itd.
4.3.2 Prehod za vodne organizme ob jezovni zgradbi HE Mokrice
Z izgradnjo Prehoda za vodne organizme (PZVO / Prehod / ribja steza) se bo omogočilo
migriranje rib (v smeri gorvodno) in drugih vodnih organizmov mimo jezovne zgradbe –
pregrade. Pravilna lokacija vhoda kakor tudi količina pretoka za privabljanje sta odločilna
pogoja za uspešno delovanje ribje steze.
Celotna dolžina Prehoda znaša 670 m.Vtočni objekt se na akumulacijski bazen priključi 100
m gorvodno od jezovne zgradbe. Predvideni sta dve vtočni odprtini, ki sta višinsko
prilagojeni denivelaciji v bazenu. Dolvodno se vtočni objekt razdeli v dva kraka različnih
dolžin (daljši krak -150 m), ki bosta sestavljena iz serije betonskih prekatov. Na vsakem
vtoku sta predvideni po dve pomožni in po ena regulacijska zapornica, ki bosta regulirani
nivojsko v odnosu na gladino v akumulaciji.
Dolžina sonaravnega odseka je 520 m z naklonom 2% in širino v dnu 4 m in vmesnimi
bermami širine 3 m. Na tem odseku je predvidenih 90 skalometnih pragov v obliki drč
nagiba okrog 5 - 6%. Na vmesnem delu se v obliki prepusta izvede prečkanje pristopne ceste.
Vzdolž iztočnega odseka levoobrežno bermo nadomesti odprt kanal za (atrakcijski) pretok
privabljanja. Po zajezitvi Save z dolvodno HE Zaprešić bo okrog 120 m dolvodnega odseka
PZVO potopljenega, kar pomeni pomik iztočnega dela gorvodno na bolj ugodno pozicijo.
Za zagotavljanje pretoka za privabljanje je v sklopu jezovne zgradbe predvidena izgradnja
MHE.
4.3.3 Sonaravne ureditve izlivnega odseka Krke
Izlivni del Krke tj. odsek med jezom v Krški vasi in izlivom bo preurejen tako da bo zadostil
pogoju ohranitve rečnega ekosistema ter znižanju poplavnih vod Krke v Krški vasi in Velikih
Malencah. Ohranja se tudi veduta izliva. Možne bodo tudi dograditve za aktivnosti vodnih
športov.
Zaradi vzpostavitve akumulacijskega bazena HE Mokrice na koto 141,50 m n.m. bi se
zajezitev poznala cca 2 km gorvodno od izliva, medtem ko bi se ob denivelaciji bazena za 1,3
m vpliv zajezitve zmanjšal na ca 1,1 km (do AC mostu). Z zajezitvijo in njenim nihanjem
bodo posledično povsem spremenjene hidrološke in morfološke značilnosti izlivnega
rečnega odseka Krke, kot so vodni režim, naravna dinamika vodotoka in kakovost habitata,
kar lahko negativno vpliva na ohranitev prisotnih vodnih organizmov in drstišč rib v
izlivnem odseku Krke.
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Slika 9: Situacija ureditev izlivnega dela Krke.

4.3.3.1 Predvidene ureditve
Zaradi pričakovanih vplivov posega na območju Save, kot so sprememba oz. degradacija
rečnega habitata, prekinitev selitvenih (migracijskih) poti, drstiščna izguba življenjskih
prostorov in izguba drstišč, so v izlivnem odseku Krke za izboljšanje stanja rečnega
ekosistema predvidene naslednje ureditve:


Izvedba izlivnega odseka dolžine 250 m s kaskadnim delom na levi strani (drstišča) in
ribjo stezo na desni
 Izvedba prodišč z nadvišanjem sedanjega dna, reliefno oblikovanih površin s savskim
prodom, kamni in skalami ter delnim zasutjem med prodišči
 Poglobitev levega brega med nasipom avtoceste in izlivom Krke(zagotavljanje
pretočnega profila visoke vode)
 Izvedba visokovodnega nasipa med nasipom avtoceste in izlivom Krke
 Izvedba kotanjastih poglobitev na znižanem delu levega brega (vzpostavitev
povečane pestrosti obvodnih rastlin in živali)
 Zagotavljanje prehodnosti za ribe na jezu v Krški vasi
 Ohranjanje vedute sotočja Sava – Krka
 Možnost izvedbe ureditev za tekmovalne dejavnosti vodnih športov
Ribja steza pri izlivu Krke
Za zagotavljanje stalnega prehoda za ribe (ciprinidne vrste) tudi ob pogojih dnevne
denivelacije bazena (-1,3 m) je na izlivnem delu na dolžini 250 m predvidena izvedba ribje
steze v vzdolžnem naklonu 2% in širino v dnu 10 m. Ribja steza bo predstavljala desni del
izlivnega odseka medtem ko se levi del uredi v obliki kaskad. Delitev pretoka Krke na oba
objekta naj bi bila v razmerju (kaskade/r.s.) 9 : 2.
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Slika 10: Situacije ureditve izlivnega odseka dolžine 250 m (ribja steza, kaskade z drstišči).

Drstišča na nadvišanih površinah novih prodišč
Vzdolž izlivnega odseka Krke bodo izvedena posamezna ločena prodišča (4) dolžine od 100
do 170 m urejena kot drstišča skupne površine 32.800 m2. Prodišča bodo imela vlogo drstišč
s primernimi plitvinami in hitrostmi. Prodišča so predvidena preko cele širine struge in bodo
oblikovana reliefno z različnimi prečnimi in vzdolžnimi nagibi. Med drstišči bo struga Krke
nadvišana manj visoko - povprečno 1 m nižje od nivoja prodišč.
Razširitev pretočnega profila in visokovodni nasip - vzdolž levega brega
Razširitev prečnega profila je izravnalni ukrep kot posledica predvidenega nadvišanja rečnega
dna Krke. S tem ukrepom naj bi se vzpostavil podoben hidravlični profil današnjemu kot
tudi pretočnost pri visokih vodah. Na odseku Krke med AC mostom in izlivom v Savo bo
struga Krke nad koto zajezitve razširjena v dolžini 1 km za ca 30 m od roba struge. Sočasno
z izvedbo poglobitve se izvede tudi visokovodni nasip dolžine 800 m, ki bo preprečeval vtok
visoke vode Save v Krko. Na ta način se bo zmanjšala zajezitev v Krki in tudi kalnost.
Kotanjaste poglobitve na platoju razširjenega levega brega Krke
Z izvedbo kotanjastih poglobitev globine do 1,5 m se bo močno povečala razgibanost levega
poglobljenega brega Krke, povečana bo tudi pestrost vodnih in obvodnih habitatnih tipov. V
teh novonastalih vodnih telesih je pričakovati primerne razmere za življenje več vrst vodnim
in obvodnim živalim in rastlinam. Področje se primerno krajinsko uredi (zasaditev z
domorodnimi grmovnicami ter zasaditev obrežnega vodni pasu z vodnim rastlinjem).
4.3.4 Obvodna struga za oživitev mrtvic pri Mihalovcu in Ločah
Skladno z usmeritvami okoljskega poročila za mirno območje M04 se vzpostavi dovod vode
za oživitev mrtvic in suhe struge Save/Gabernice, ki se nahajajo južno od Mihalovca in Loč.
Zajem vode je predviden v okviru visokovodnega preliva v retenzijo, kjer bo nameščena
vtočna regulacijska zapornica in pa rešetka za zaustavitev plavja. Dolvodno od vtoka je
predvidena struga skupne dolžine 2,6 km v vzdolžnem padcu 1‰. Prečni presek je trapezne
oblike širine 2 m v dnu in z naklonom brežin 1 : 2. Prečenje Gabernice je predvideno s
sifonom (alkaten cev 3 x Φ 60 cm).
4.4

Ureditve za rekreacijo, dostopi do vode, kolesarske poti

4.4.1 Območje za rekreacijo, dostopi do vode, privezi za čolne
Na levem in desnem bregu akumulacijskega bazena pri Mostecu se uredi športno-rekreacijski
center Mostec (ŠRC Mostec).
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Vzdolž levega brega akumulacijskega bazena se predvidi prostor za priveze za čolne
(pontoni), pristan za turistično plovbo, dostopi do vode (tudi za urgentni dostop za gasilce in
reševalce), stojišča za ribolov in večnamenska površina za izvedbo vzdrževalnih del na brodu
ter za izvedbo brodarskih prireditev.
Na levem in desnem bregu Save se uredi ploščad z vsemi potrebnimi napravami za
pristajanje broda. Na desnem bregu akumulacijskega bazena se uredi travnata površina kot
spremljajoča ureditev ob pristanu za brod.
4.4.2 Poti in ureditve za kolesarski promet
Usmeritve za izvedbo kolesarskih poti oziroma ureditev obstoječega in načrtovanega omrežja
cest sledi smernicam iz študije (Omega consult, februar 2008). Predvidena je izdelava nove
kolesarske poti po celotnem obsegu bazena, pri čemer se smiselno upošteva oz. uredi
omrežje načrtovanih večnamenskih poti vzdolž bazena.
Obstoječe omrežje cest in poti na obstoječem terenu se ohrani oz. ustrezno nadomesti na
odsekih, kjer bo to potrebno zaradi drugih načrtovanih ureditev. Poljske poti se namenijo
tudi za kolesarski promet in rekreacijo.
Uredi se državna kolesarska povezava na levem bregu Save vzdolž visokovodno-energetskih
nasipov z navezavami na omrežja javnih in drugih poti, pri čemer se po lokalnih cestah
omogoči mešani promet motornih vozil in kolesarjev. Za kolesarski promet lahko usposobijo
še druge obstoječe poti, brez nadvišanja kote terena.
4.5 Ureditev pritokov Save
Na območju predvidenega akumulacijskega bazena HE Mokrice se v Savo izlivajo na desnem
bregu naslednji pritoki: Prilipski potok, Mali in Veliki Drnovec, Potok 7-5.1, Drašček,
Orehovec, Potok 7-7.1 in Grajski potok, na levem bregu pa je v Savo speljana regulirana
Gabernica. Vsi pritoki na desnem bregu so bili urejevani v časi izvedbe avtoceste na odseku
Krška vas – Obrežje. Na pritokih so bile izvedene regulacije, na nekaterih pa poleg tega še
prodne pregrade.
Na pritokih Veliki Drnovec, Orehovec in Grajski potok kjer bodo z vzpostavitvijo
akumulacijskega bazena izlivni odseki potopljeni je predvidena izvedba prodnih
zadrževalnikov. Na vseh pritokih je predvideno tudi čiščenje regulacij.
Ker bo današnja regulirana struga Gabernice z izvedbo visokovodno energetskega nasipa
prekinjena, se njena struga spelje na dolžini 1920 m ob predvidenem nasipu v spodnjo vodo
pod HE Mokrice. Prečni presek je podoben sedanjemu z osnovno širino struge v dnu 4,5 m,
vmesnima bermama od 4,5 do 5,5 m ter naklonom brežin od 1:2 do 1:2,5.
5.

ZAKLJUČEK

Predmetni prispevek je zgoščen prikaz bistvenih ureditev ki so predvidene v okviru izgradnje
HE Mokrice. Osnova prikazanim ureditvam so bile projektne rešitve iz idejnega projekta, ki
je predstavljal tudi tehnično podlago za pripravo državnega prostorskega načrta. (DPN,
2013) V fazi priprave projekta PGD bodo nekatere reštve ki se nanašajo predvsem na
naravovarstvene ureditve lahko tudi korigirane v skladu z zahtevami ki bodo predmet Presoje
vplivov na okolje.
V zadnjem poglavju naj bodo čimbolj strnjeno (največ 1 stran) podani zaključki. Obseg
celotnega prispevka je največ 8 strani, kar vključuje vse slike, preglednice, besedilo, vire in
morebitne zahvale.

91

Prikaz ureditev HE Mokrice

6.

VIRI

[1] Idejni projekt HE Mokrice (IBE d.d., april 2013)
[2] Hibridni hidravlični model območja HE Mokrice (Inštitut za hidravlične raziskave, UL
FGG, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, IBE; januar 2012)
[3] Hidrološka študija Save na odseku HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in
HE Mokrice (Inštitut za vode, 2002).
[4] Geološko – geomehanski elaborat o izvedenih preiskavah na območju HE Mokrice – faza
IDP(ECONO d.o.o., IRGO CONSULTING d.o.o., maj 2009)
[5] Matematični model podtalnic Doboškega in Čateškega polja umerjen na visoki nivo
podzemne vode (GeoSi, GEORAZ, julij 2009)
[6] Matematični model podtalnic Doboškega in Čateškega polja simulacije nivojev podzemne
vode po izgradnji HE Mokrice (GeoSi, GEORAZ, januar 2010)
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POVZETEK
HE Piva se nahaja na sever
verozahodu Črne Gore, približno 15 km severno od kraja Plužine.
HE Piva je velika akumula
ulacijska hidroelektrarna in proizvaja vršno energijo
gijo. Razpolaga s
koristnim volumnom aku
kumulacije 746x106 m3, inštalirani pretok je 240
2
m3/s pri
razpoložljivem bruto padcu
cu med 102 in 182 m. HE Piva je v obratovanju od leta
le 1976.
Z izgradnjo pregrade “Mra
ratinje” in formiranjem Pivskega jezera se je sprem
emenila dinamika
procesov transporta materia
erialov, ki je veljala v toku reke Pive pred izgradnjo
o pregrade.
p
Da bi
ugotovili obseg morebitneg
ega zasutja akumulacije HE Piva zaradi sedimentaci
tacije in erozije je
bilo leta 2009 izvedeno de
detajlno snemanje dna akumulacije. Na podlagi rezultatov
rez
je bila
določena nova volumska kri
krivulja Pivskega jezera.
Na podlagi novih podatko
tkov o skupni in koristni prostornini akumulacije
ije HE Piva ter
podatkov iz raziskav elektr
ktro in strojne opreme, so bili narejeni novi izraču
ačuni energetskih
karakteristik elektrarne.

ABSTRACT
Piva HPP is located on the
he northwestern part of Montenegro, about 15 km north
no from town
Plužine. Piva HPP is a lar
large storage HPP which produces peak power.. Available
A
active
storage is 746x106 m3, desig
esign flow is 240 m3/s with available gross head from
om 102 – 182 m.
Piva HPP was built in 1976.
76.
The construction of the P
Piva HPP and the formation of the lake Piva led to significant
change in the dynamics off tthe transport of materials compared to the river dynamics.
dy
In the
year 2009 a detailed record
rding of the bottom of the lake was carried out to determine the
extent of the lake infillingg b
by sedimentation and erosion and new volume curve
cur for the lake
Piva was determined.
Based on the new informati
ation about the lake volume curve and research of the
th electrical and
mechanical equipment, new
ew energy data for Piva HPP were determined.
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1.

UVOD

HE Piva se nahaja na severozahodu Črne Gore, približno 15 km severno od kraja Plužine.
HE Piva je velika akumulacijska hidroelektrarna, ki je v osnovi namenjena proizvodnji vršne
energije in ima sposobnost hitrega zagona in sinhronizacije na daljnovodno omrežje 220 kV.
V obratovanju je od leta 1976. Razpolaga s koristnim volumnom akumulacije 746x106 m3,
kar je več kot 30% letnega dotoka. Glede na ta kriterij jo uvrščamo med objekte z opcijskim
praznjenjem akumulacije, t.j. sezonsko ali letno. Prispevno območje HE Piva obsega
površino 1179 km2, kar pri povprečnih padavinah 1970 mm zagotavlja naravni pretok 72
m3/s (v obdobju od 1946-1985). Inštalirani pretok elektrarne znaša 240 m3/s pri
razpoložljivem bruto padcu med 102 in 182 m.
Elektrarna je opremljena s tremi turbinami tipa Francis, ki so direktno povezane na tri
vertikalne sinhrone generatorje, vsak moči 129 MVA, kar s faktorjem moči 0,95 daje
maksimalno kapaciteto elektrarne 360 MVA.
HE Piva je ločna pregrada z dvojno ukrivljenostjo, konstruktivne višine 220 m, dolžina po
kroni pregrade znaša 261 m. Pregrada ima tri prelivna polja z vgrajenimi radialnimi
zapornicami dimenzije 13 x 5 m, skupne kapacitete prelivanja 1679 m3/s. Na pregradi so še
trije srednji izpusti premera 2.5 m s kapaciteto prelivanja 373 m3/s in dva temeljna izpusta
premera 2.25 m s kapaciteto prelivanja 240 m3/s.
Strojnica elektrarne je locirana pod zemljo in obsega prostor s tremi generatorji, polje za
montažo, prostor za transformatorje in glavno komandno zgradbo. Vsaka turbina ima svoj
dovodni tunel in cevovod, odvodni kanal je skupen, povezan z vodostanom.
Rezervno napajanje zagotavlja dizel agregat kapacitete 800 kVA, ki se nahaja v posebni niši
ob vhodu v dostopni tunel k strojnici.
2.

IZRAČUN ENERGETSKIH KARAKTERISTIK

Cilj Elaborata energetskih karakteristik HE Piva (»Elaborat o energetskim pokaziteljima za
potrebe HE Piva«, IBE, 2016) je bil izdelava novih preglednic oz. noveliranje obstoječih, s
katerimi upravljavec hidroelektrarne (Elektroprivreda Crne Gore, EPCG) spremlja
energetske karakteristike elektrarne in s pomočjo njih regulira obratovanje elektrarne glede na
potrebe elektroenergetskega sistema Črne Gore.
Vhodni podatki za izdelavo elaborata podani s strani naročnika (EPCG) so bili:


Dejanski volumen akumulacije HE Piva glede na izmero iz leta 2009 (Geotehnika
d.o.o., Beograd, 2009)
 Koeficienti izkoristka turbine, generatorja in transformatorja ter školjčni diagram
turbine.
 Krivulja spodnje vode.
 Obstoječa dokumentacija za spremljanje energetskih karakteristik elektrarne.
Na podlagi novih vhodnih podatkov so bile na novo določene naslednje karakteristike HE
Piva:
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volumen akumulacije za vsak višinski meter jezera,
skupen volumen akumulacije za vsako koto jezera,
energetska vrednost akumulacije za vsak višinski meter jezera,
skupna energetska vrednost akumulacije za vsako koto jezera,
maksimalna moč po agregatu za vsako koto jezera,
pretok pri maksimalni moči za vsako koto jezera in
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koeficient izkoristka
tka vode v odvisnosti od višinske kote jezera.

2.1 Vhodni podatki
Na podlagi novih podatko
tkov o skupnem in koristnem volumnu akumula
ulacije HE Piva,
izmerjeni krivulji spodnje vo
vode, koeficientih izkoristka turbine, generatorja in
n transformatorja
t
ter školjčnega diagrama turb
urbine, so bile določene nove energetske karakteristik
tike HE Piva.
Bistvene spremembe vhodn
dnih podatkov so bile pri volumski krivulji akumulac
lacije HE Piva in
krivulji spodnje vode, kar je prikazano v naslednjem poglavju.
2.1.1 Volumska krivulj
rivulja akumulacije HE Piva
Leta 2009 je bilo izvedeno
o ddetajlno geodetsko snemanje akumulacije HE Piva
va v dolžini ca 60
kilometrov skupaj z vsemi
mi zalivi (Geotehnika d.o.o., Beograd, 2009). Na osnovi
osn
koordinat
točk profilov (X, Y in Z) in raztresenih točk je bil narejen digitalni model teren
rena korita jezera,
na podlagi katerega je bil
bila izračunana nova volumska krivulja akumulaci
acije in sicer od
minimalne kote 500,00 m n.
n.m. do kote 676,25 m n.n.

Slika 11: Primerjava volumskih krivulj akumulacije HE Piva.

Ničelno (projektno) stanje
nje akumulacije je podano na podlagi posnetkov
ov terena (karta
1:25000), ki je bilo izvedeno
no v času gradnje HE Piva, pred zalitjem doline.
Glede na primerjavo poda
datkov o volumnu akumulacije iz osnovnega mod
odela (projektno,
ničelno stanje) in podatko
kov iz raziskav leta 2009 je razvidno, da se je skkupni volumen
akumulacije HE Piva zmanj
anjšal za ca 55 x 106 m3, koristni volumen pa za ca 599 x 106 m3.
2.1.2 Krivulja spodnje
dnje vode
Za določitev razpoložljiveg
vega bruto padca na elektrarni je potrebno poznati
ati koto spodnje
vode v odvisnosti od pretok
toka. Podobno kot se je skozi čas spreminjalo dno akumulacije
ak
HE
Piva, se je spremenilo tudi
di ddno neposredno dolvodno od pregrade in s tem krivulja
k
spodnje
vode.
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Pri izračunu novih energetsk
etskih vrednosti je bila upoštevana krivulja spodnje vode
vo izdelana na
podlagi meritev v letu 2015
15 (meritve EPCG, september 2015). Pri samih podat
datkih izmerjenih
kot spodnje vode je bilo zaz
zaznati nekaj nelogičnih podatkov, ki so bili za nadalj
aljnjo obravnavo
izločeni. Za primerjavo je podana še krivulja spodnje vode iz leta 2010
2
(Colenco,
Energoprojekt Hidroinženje
njering, 2010).

Slika 2: Izmerjena krivulja spo
spodnje vode HE Piva (EPCG, september 2015) in krivulja spodn
odnje vode iz leta
2010
010 (Colenco, Energoprojekt Hidroinženjering, 2010).

3.

ZAKLJUČKI

Iz analize primerjave mode
delov terena dna akumulacije HE Piva, batimetrijsk
jski model iz leta
2009 in model ničelnegaa ((projektnega) stanja pred zalitjem doline, ni mog
ogoče zanesljivo
zaključiti, da je akumulacije
cije HE Piva zasuta oz. lahko sklepamo, da je zasu
asutost manjšega
obsega. V prihodnje bo po
potrebno izvesti dodatna snemanja batimetrije dna
na akumulacije in
tako bo možno dobitii nnatančnejši vpogled v časovno spreminjanje batimetrije
b
dna
(Geotehnika d.o.o., Beograd
rad, 2009).
Glede na primerjavo poda
datkov o volumnu akumulacije iz osnovnega mod
odela (projektno,
ničelno stanje) in podatko
kov iz raziskav leta 2009 je razvidno, da se je skupni
sk
volumen
akumulacije HE Piva zmanj
anjšal za ca 55 x 106 m3, koristni volumen pa za ca 59 x 106 m3, kar
predstavlja ca 7% zmanjša
jšanje koristnega volumna. S tem je neposredno zmanjšana
z
tudi
energetska vrednost akumul
ulacije.
Do sprememb je, skozi časo
asovno obdobje obratovanja elektrarne, prišlo tudi v gladini
g
spodnje
vode.
Glede na rezultate izračun
čunov energetskih karakteristik HE Piva, ki so bili
b izvedeni v
Elaboratu, se je energetsk
tska vrednost akumulacije HE Piva, v primerjavi
vi s projektnimi
vrednostmi, zmanjšala za ca 30 GWh, kar pomeni ca 10% zmanjšanje energe
rgetske vrednosti
akumulacije.
Pri primerjavi podatkov o eenergetskih karakteristikah HE Piva je potrebno upoštevati,
up
da so
projektne vrednosti energ
ergetskih karakteristik HE Piva (osnovne pregle
glednice iz časa
projektiranja elektrarne in začetka obratovanja) na voljo le v tabelarični
ni obliki. Zaradi
časovne oddaljenosti izvedb
dbe projekta, celoten potek izračuna le-teh ni na voljo
oljo. Tako tudi ne
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poznamo vseh vhodnih podatkov oz. načina njihove interpretacije, ki so bili upoštevani v
izračunih. Razlike v rezultati so lahko tudi posledica različnega pristopa k izračunu
posameznih energetskih karakteristik.
4.

VIRI

Colenco, Energoprojekt Hidroinženjering, 2010. Studija o mogućem povećanju kapaciteta
Mašina.
Colenco, Energoprojekt Hidroinženjering, 2010. Studija o mogućem radu mašina u smislu
poboljšanja tehničke efikasnosti i proizvodnje.
Geotehnika d.o.o., 2009. HPP Piva – Ispitivanje objekata brane i akumulacije jezera.
Beograd.
IBE d.d., 2016. Elaborat o energetskim pokaziteljima za potrebe HE Piva. Ljubljana.
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IZKORIŠČANJE VODA GORNJE ZETE
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grad
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POVZETEK
Hidroelektrana »Perućica« obratuje od leta 1960 in je sedanjo izgrajenost sistema dosegla leta
1976.
Obstoječi akumulaciji Krupac in Slano sta v sedanjih pogojih nezadostno izkoriščeni. Reka
Zeta, ki ima največji vodni potencial, nima akumulacijskega prostora za izravnanje. Obstoječa
retenzija Vrtac namreč zaradi slabe tesnjenosti akumulacijskega prostora ne more vršiti
izravnanja protoka reke Zete.
Izkoriščenost obstoječega vodnega potenciala se bo povečala s prevajanjem dela voda reke
Zete v akumulacijo Krupac in z izvedbo povezave med akumulacijama Slano in Krupac.

ABSTRACT
Hydropowerplant “Perućica” is in operation since 1960. The current system has been
completed in 1976.
Existing accumulations Krupac and Slano are in the current conditions under-utilized.
under
Zeta
River, which has the highest water potential, has no accumulation space. The existing
accumulation Vrtac due to poor sealing of the bottom of the accumulation can not to
compensate the discharge of the Zeta river.
Utilization of the existing hydro potential will increase with the diversion of the Zeta River
into the reservoirs Krupac and Slano.

Optimalno izkoriščanje vode Gornje Zete

1.

UVOD

Hidroelektrana »Perućica« obratuje od leta 1960 in je sedanjo izgrajenost sistema dosegla leta
1976.
Elektrarna izkorišča vodni potencial Gornje Zete in višinsko razliko preko 500 m med
nivojema Nikšičkega polja in Bjelopavličke ravnice. V obstoječih pogojih ni mogoče
popolnoma iskoriščati vseh razpoložljivih voda in izjemnega energetskega padca zaradi
kompleksnih geoloških pogojev in pomanjkanja akumulacijskega prostora za izravnavanje in
zadrževanje pretokov.
Obstoječi akumulaciji Krupac in Slano sta v sedanjih pogojih nezadostno izkoriščeni. Reka
Zeta, ki ima največji vodni potencial, nima akumulacijskega prostora za izravnanje. Obstoječa
retenzija Vrtac namreč zaradi slabe tesnjenosti akumulacijskega prostora ne more vršiti
izravnanja protoka reke Zete.
Osnovni cilj tega projekta je omogočiti čim boljše energetsko izkoriščanje razpoložljivih
voda, predvsem gornjega toka Zete, oz. čim večjo proizvodnjo električne energije z
upoštevanjem obstoječe izgrajenosti HE Peručica. Izkoriščenost obstoječega vodnega
potenciala se bo povečala s prevajanjem dela voda reke Zete v akumulacijo Krupac in z
izvedbo povezave med akumulacijama Slano in Krupac.
2.

OPIS PREDVIDENIH OBJEKTOV

Sistem prevajanja Zete v obstoječi akumulaciji Krupac in Slano sestavljajo naslednji objekti:
1) Pregrada na reki Zeti
2) Zaščitni nasipi akumulacije na obeh bregovih Zete
3) Derivacija Zeta - Krupac
 Vtočni objekt
 Sifon
 Dovodni kanal
 Dovodni tunel z vtokom
 Odvodni kanal
4) Derivacija Krupac – Slano
 Dovodni kanal
 Dovodni tunel z vtokom
 Odvodni kanal
V sklopu projekta bodo zgrajene tudi dostopne poti do objektov.
V projektu, izdelanem l. 2016 na IBE, so dimenzije posameznih objektov prilagojene
izbranemu instaliranemu pretoku derivacijskega sistema 32,5 m3/s. Zaradi zagotavljanja
izlivanja poplavnih voda iz desne poplavne površine nazaj v Zeto, za povezavo vtočnega
objekta na Zeti in tunela proti jezeru Krupac, je bilo treba zasnovati AB sifonski objekt pod
koto obstoječega terena.
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Derivacioni
sistem Zeta
- Krupac

Brana na Zeti

Derivacioni
sistem
Krupac Slano

Slika 1: Hidroenergetski sistem HE Perućica s prikazanim predvidenim sistemom prevajanja Zete.

2.1 Pregrada na reki Zeti
Pregradni objekt na reki Zeti je predviden ca. 0,50 km dolvodno od izliva potoka Rastovac v
Zeto. Prelivni del objekta je lociran v koritu reke Zete. Prelivni del obsega dve prelivni polji
dolžine po 12,0 m. Preliva prevajata večji del visokih voda, pri čemer je upoštevano, da se del
visokih voda razliva po desnem poplavnem področju. Na prelivih so predvidene zapornice
klapne (zaklopke), ki bodo vzpostavljale stalno koto zajezitve max. 622,0 m n.m. V času
najvišjih pretokov v reki Zeti bodo zaklopke spuščene na prelivni prag.
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Betonski, gravitacijski del pregrade je na desnem bregu povezan z vtočnim objektom v sifon,
na levem bregu pa z nasipom, ki bo potekal gorvodno do izliva potoka Rastovac.
Kota krone pregrade je 624,0 m n.m. oz. 2,0 m nad obratovalno koto zajezitve. Kota
zajezitve je bila izbrana tako, da so vplivi na obstoječo infrastrukturo gorvodno od pregrade
minimalni.

Slika 2: Pregrada na reki Zeti - karakteristični prerez čez prelivno polje.

V desnem zidu prelivnega dela pregradnega objekta je predviden talni izpust, ki bo dolvodno
od pregrade zagotavljal ekološko sprejemljivi pretok v velikosti 1,3 m3/s. Pretok bo v
odvisnosti od vodostaja v akumulaciji reguliran s pomočjo tablaste zapornice, ki bo vgrajena
na začetku cevovoda.
Dolvodno od prelivov je predvideno betonsko podslapje dolžine 17,30 m. Preko prelivnega
dela pregrade je predviden jeklen most širine 1,8 m.
Pregrada bo temeljena v dobro nosilnih karbonatnih temeljnih tleh, pri čemer obstaja po
geoloških prognozah tudi možnost pojava kavern.
2.2 Zaščitni nasipi
Zaščitni nasipi so predvideni gorvodno od betonske pregrade, vzdolž obeh bregov reke Zete.
Dolžine obeh nasipov sta 685 m in 748 m. Na osnovi primerjave variant različnih tipov
tesnitev nasipov je bila izbrana tesnitev z bentonitno folijo.
Nasipi bodo vzdolž celotne dolžine na vodni strani zaščiteni z nepropustno bentonitno
folijo, od pete nasipa do temeljnih tal (pod koto terena) pa je predvidena izvedba
tankostenske diafragme. Tako bo preprečeno pronicanje vode iz akumulacije skozi
glaciofluvialne in aluvialne gramozno peščene sedimente.
Nasipi so predvideni v skalometni izvedbi. Za izvedbo bo uporabljen material iz izkopov
sifona in obeh predvidenih tunelov. Nakloni nasipov so 1:1,5 na zaledni in 1:2 na vodni
strani. Širina krone je 2,6 m, max. višina nasipov pa 3,0 m. Krona nasipov se bo gorvodno
dvigovala in bo sledila gladini stoletne visoke vode v bazenu.
Vzdolž nasipov sta predvidena dva drenažna kanala pravokotnega preseka za odvodnjavanje
površinskih voda iz zaledja nasipov.
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Slika 3: Karakteristični profil nasipa.

2.3 Derivacija Zeta – Krupac
Povezavo reke Zete in jezera Krupac sestavljajo naslednji objekti:





Vtočni objekt in sifon (samo na Zeti)
Dovodni kanal
Dovodni tunel
Odvodni kanal

2.3.1 Vtočni objekt in sifon na Zeti
Vtočni objekt na reki Zeti je predviden na desni obali reke Zete. Betonska konstrukcija vtoka
se na desni strani navezuje na zaščitni nasip, na levi strani pa na betonski prelivni objekt.
Prelivni prag vtočnega objekta je predviden na koti 620,30 m n.m. Dve vtočni odprtini dim.
6 x 2,7 m bosta opremljeni s finimi rešetkami v nagibu 75˚. Omenjeni prelivni prag je
postavljen 1,6 m nad nivojem pragov prelivnih polj (618,70 m n.m.) s čimer bo preprečen
vtok proda iz reke Zete.
Sifon predstavlja povezavo med vtočnim objektom in dovodnim kanalom in je popolnoma
vkopan v obstoječi teren. Na ta način se ohranja možnost izlivanja poplavnih voda iz desne
poplavne površine nazaj v Zeto dolvodno od pregradnega objekta. Dolžina sifona je 210 m.
Vzdolžni nagib dna sifona v nizvodni smeri ca. 0,5% zagotavlja možnost izpraznitev sifona
za potrebe revizije. V prečnem prerezu ima sifonska konstrukcija dve enaki odprtini dim. 4,6
x 2,2 m.

Slika 4: Sifon – karakteristični prerez.

Trasa sifona preči korito Miločanskega potoka, ki bo v času gradnje začasno deviiran, v
končnem stanju pa bo rekonstruirana sedanja trasa struge.
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2.3.2 Dovodni kanal
Sifon se dolvodno zaključi z dovodnim kanalom dolžine ca. 39 m. Kanal je trapeznega
preseka širine v dnu 4,5 do 5,5 m. Nagibi brežin kanala so v spodnjem delu do berme 4:1,
nad njo pa 2:1. Vzdolžni nagib dna kanala je 1‰.
Izkop kanala se bo izvajal v skali. Armiranobetonska obloga kanala bo debeline 15 cm.
Za oblogo kanala je predvidena izvedba drenažnega sistema za izenačevanje tlakov pred in za
oblogo. Drenažni sistem se bo končal v dovodnem kanalu z nepovratnim ventilom.
Drenažni sloj tvorijo deloma drenažne cevi fi 150 mm in zasute z drenažnim peskom,
deloma (v skali) pa HDPE drenažna folija, ki bo na brežino pritrjena s sistemom plastičnih
čepov. Taka folija je v široki uporabi v predorogradnji, kjer se uporablja za dreniranje
kontakta stena - betonska obloga tunela.

Slika 5: Dovodni kanal in pristopna cesta – karakteristični prerez.

2.3.3 Tunel Zeta – Krupac
Tunel Zeta – Krupac je dimenzioniran na pretok Qmax = 32,50 m3/s (tok s prosto gladino).
Na ta način je možno prevajanje vode iz bazena na Zeti pri nominalni koti zajezbe 622.00 m
n.m. in max. koti zajezbe v akumulaciji Krupac (620.0 m n.m.).
Na začetku tunela je predviden vtočni objekt, ki bo opremljen s tablasto zapornico na
hidravlični pogon in pa z grobimi rešetkami na vtoku. Popolnoma enak objekt je predviden
tudi na dovodnem tunelu Krupac – Slano.
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Slika 6: Vtočni objekt v dovodni tunel.

Premer tunela je D=3,9 m, z vzdolžnim padcem i=l,784‰. Tunel je obložen z nearmirano
betonsko oblogo debeline d=30 cm, podkvastega izkopnega preseka in krožnega pretočnega
profila.

Slika 6: Karakteristični prerez dovodnega tunela.

Skupna dolžina tunela je L = 1075 m. Vhod v tunel je opremljen s tablasto zapornico
dimenzij 2,90 x 3,90 m. Trasa tunela je delno v krivini zaradi identificiranih prelomnic.
Tunel bo izveden v skali s predvidenimi geološkimi kategorijami A, B in C, z ustrezno
podgradnjo, ki jo sestavljajo brizgani beton različnih debelin, armaturne mreže in pasivna SN
in IBO sidra, dolžine 3 m v ustreznem rastru.
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2.3.4 Odvodni kanal
Odvodni kanal od tunela do akumulacije Krupac je dolg 67 m. Konstrukcijska izvedba je
podobna kot pri dovodnem kanalu.
Kanal je trapeznega prereza s širino v dnu od 4,9 do 4,5 m. Prerez je enak prerezu
odvodnega kanala. Nagibi brežin kanal znašajo 4 :1. Dno in stene kanala bodo obložene z
arm.-betonsko oblogo debeline 15 cm. Pod oblogo je zaradi varnosti proti zalednemu
pritisku v primeru izpraznjenega kanala predviden drenažni sistem sestavljen iz drenažnega
peska na dnu kanala, čepaste folije na stenah ter sistema drenažni cevi in jaškov. Vzdolžni
nagib dna kanala je 1‰.
2.4 Derivacija Krupac - Slano
Tudi povezavo med jezeroma Krupcem in Slanim bo tvoril sistem dovodnega kanala, tunela
in odvodnega kanala. Dolžine predvidenih objektov so: dovodni kanal 422 m, tunel 1250 m
in odvodni kanal 435 m. Konstrukcija objektov je enaka konstrukciji objektov med Zeto in
jezerom Krupac.
3.

GRADNJA OBJEKTOV

Časovna dinamika izgradnje posameznih objektov sistema prevajanja Zete je predvidena
tako, da se čim več aktivnosti izvaja istočasno. To še posebej velja za oba tunela, ki sta na
kritični poti izgradnje.
Zaradi velikih dolžin derivacij je predvidena organizacija dveh gradbišč, eno ob Zeti, drugo
ob iztočnem portalu tunela Krupac – Slano.
Talna voda v masivu med Zeto in Krupcem ni pričakovana, zato bo prvi tunel grajen od
Zete proti Krupcu v dolvodni smeri. Drugi tunel bo izkopan v vzvodni smeri. Krajni odseki
dovodnih in odvodnih kanalov proti Zeti in obema jezeroma bodo izkopani nazadnje in
bodo med gradnjo predstavljali pregrado proti poplavljanju gradbišč.
Izgradnja tunelov z dovodnimi in odvodnimi kanali predstavlja kritično pot izgradnje sistema
in skupaj s pripravljalnimi deli traja ca. 20,5 mesecev.
Izgradnja sifona je zaradi velike dolžine in vpliva na obstoječo infrastrukturo (deviacija
glavne ceste Miločane – Nikšić in Miločanskega potoka, zagotavljanje nemotenega odvoda
poplavne vode iz desne inundacije) predvidena v štirih fazah. Betoniranje konstrukcije sifona
se bo izvajalo v 15 kampadah po max. 15 m. Vsaka faza izvedbe sifona bo grajena v svoji
gradbeni jami, ki bo pred podtalnico zaščitena z jeklenimi zagatnicami.
Prelivni del pregradnega objekta bo zgrajen v strugi Zete. Za čas gradnje bo zato izkopan
obtočni kanal na levi obali struge.
Strošek izgradnje predvidenega sistema je ca. 24.5 mil €. Dodatni stroški odkupov in
odškodnin znašajo ca. 1.5 mil €.
4.

VIRI

Projektna dokumentacija »Optimalno korišćenje voda Gornje Zete (prevoñenje rijeke Zete u
akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano)«, glavni projekt, št. proj. IBZEE323/017, IBE Ljubljana, november 2015
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