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Razprava o uporabnem dovoljenju za jezovno zgradbo HE Brežice
in zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij v občini
Brežice – POPRAVEK GRADIVA

Spoštovani.
Z vabilom na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Brežice ste kot 5. točko prejeli gradivo:
Razprava o uporabnem dovoljenju za jezovno zgradbo HE Brežice in zagotavljanje poplavne
varnosti objektov in naselij v občini Brežice. Po pošiljanju gradiva smo opazili napako, ki jo
popravljamo z novim gradivom. Pravilen naslov gradiva je Razprava o uporabnem dovoljenju
za akumulacijski bazen HE Brežice in zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij
v občini Brežice.

Pripravila:
Mag. Urška Klenovšek
Vodja Oddelka za prostor
Ivan MOLAN
Župan
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Številka:
Datum:

9001-10/2019
7.11.2019

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne
11.11.2019

ZADEVA:

RAZPRAVA O UPORABNEM DOVOLJENJU ZA
AKUMULACIJSKI
BAZEN
HE
BREŽICE
IN
ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI OBJEKTOV
IN NASELIJ V OBČINI BREŽICE

PRIPRAVILA:

OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA
PROSTOR

PREDLAGATELJ:

župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA:

redni postopek

NAČIN SPREJEMA:

z večino opredeljenih prisotnih članov Sveta

UVODNIČAR:

Mag. Urška Klenovšek, vodja Oddelka za prostor

Ivan MOLAN
Župan

Priloge:
• Razprava za uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Brežice in zagotavljanje
poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice, z obrazložitvijo
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Številka:
Datum:

354-5/2016
7.11.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA:

Razprava za uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Brežice in
zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v
razpravo uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Brežice in zagotavljanje poplavne
varnosti objektov in naselij v občini Brežice

OBRAZLOŽITEV:
Na območju občine Brežice se zaključujejo zadnja dela, ki so bila načrtovana z Uredbo za DPN
za območje HE Brežice (Uradni list RS št. 50/12). Z Uredbo za DPN za območje HE Brežice se
je zagotovila protipoplavna zaščita naselij Krška vas in Velike Malence, vendar le ta ni ustrezna.
Na to smo opozarjali že tekom sprejemanja DPN-ja za HE Brežice, ko nam je bilo s strani
pristojnega ministrstva obljubljeno, da se bo ustrezna in celovita protipoplavna zaščita tako
Krške vasi in Velikih Malenc, kot ostalih naselij dolvodno ob Savi, zagotavljala z DPN za HE
Mokrice.
Podjetje Infra d.o.o. je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE
Brežice. Ugotavljamo, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz aktov, ki urejajo gradnjo HE na območju
naše občine. Na osnovi njihove vloge, da podamo izjavo, da Občina Brežice nima zadržkov za
izdajo uporabnega dovoljenja je bila dne 23.10.2019 sklicana seja Projektne skupine za
spremljanje izvedbe posegov v prostor skladno z DPN za HE Brežice in DPN za HE Mokrice, ki
se je seznanila s stanjem na območju izvedenih ureditev, ki so določene z Uredbo o DPN za
območje HE Brežice.
Ugotovljeno je bilo, da:
• je potrebno sanirati še most čez Močnik za kar je podjetje Infra d.o.o. že pristopilo k
projektiranju;
• je potrebno sanirati cesto od Lenartove poti proti Vrbini, saj je uničena zaradi uporabe za
gradnjo akumulacijskega bazena ter ostalih ureditev;
• protipoplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc ni dokončna, saj le to zagotavljajo
ureditve iz Uredbe o DPN za območje HE Mokrice;
• so bila na območju podvozov pod avtocesto izvedena črpališča, ki pa ne delujejo;
• deponija rodovitne zemlje D3 na območjih odlagališča sedimentov ni ustrezno sanirana.
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Predstavnik podjetja Infra d.o.o. je na seji projektne skupine podal obrazložitve glede odprtih
vprašanj in zagotovil, da se bo most ustrezno saniral in da se že izdeluje projektna dokumentacija
za njegovo sanacijo ter da bo takoj pristopil k sanaciji ceste od Lenartove poti v Vrbino ter ustrezni
sanaciji deponije. Kar se tiče črpališč pod avtocesto ima v mesecu novembru predviden tehnični
pregled, za njihovo obratovanje pa ima sklenjeno pogodbo s podjetjem Javno podjetje Komunala
Brežice d.o.o.
Protipoplavna zaščita Krške vasi, Velikih Malenc ter vseh ostalih naselij dolvodno ob Savi ni del
gradbenega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice, zato to vprašanje ostaja odprto.
Pristojno ministrstvo za področje okolja in prostora smo na to vprašanje že nekajkrat opozorili in
je nujno, da to storimo ponovno, saj je potrebno čim prej pristopiti k zagotavljanju dokončne
protipoplavne varnosti.
Zadnja alinea 70. člena Uredbe o DPN za območje HE Brežice določa, da se med nadaljnjim
projektiranjem v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo
protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih Malenc ter se optimizirajo z
upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture Save
in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so potrebne za zagotavljanje poplavne
varnosti poseljenih območij celotnega širšega območja Brežice. Le te so bile podane z Uredbo o
DPN za območje HE Mokrice (Uradni list RS št. 69/13). Zadnja alinea 16. člena iste uredbe
določa še, da se načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške
vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč visoke vode iz leta 2010, izvedejo najpozneje do 30.6.2017.
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS
št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17), ki je nazadnje podaljšal rok za izgradnjo celotne verige HE
do konca leta 2022, pridobitev uporabnega dovoljenja pa do konca leta 2023, v 13. členu določa,
da mora biti izvedba ureditev objektov vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske
infrastrukture v nedeljivem razmerju ter ureditev državne in lokalne infrastrukture na območju
posamezne HE zaključena najkasneje do tehničnega pregleda objektov energetske ureditve.
Občina Brežice je na osnovi tega pristojnemu ministrstvu pisno podala mnenje (št. dopisa 3545/2016 z dne 12.9.2017), da niso izpolnjene vse zakonske obveznosti na samem tehničnem
pregledu akumulacijskega bazena. Glede na določila iz Uredbe o DPN za območje HE Brežice,
ki je dokončno protipoplavno zaščito preložila na izgradnjo HE Mokrice in glede na zastoj pri
pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice, je protipoplavna zaščita Krške vasi in
Velikih Malenc ter vseh ostalih naselij dolvodno ogrožena.
Zagotavljanje protipoplavne zaščite naselij, kot jih predvideva prostorski akt za HE Brežice ni
ustrezno in je za naše prebivalce Krške vasi in Velikih Malenc nesprejemljivo. Edino ustrezno
rešitev zmanjšanja poplavne ogroženosti za naselja v občini Brežice dajejo ureditve iz Uredbe o
DPN za območje HE Mokrice, o izvedbi katerih pa se je v lokalni skupnosti pojavil velik dvom saj
ne uspemo pridobiti ustreznih informacij o poteku njihove izvedbe.
Zaradi zastojev pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice je vprašljiva in
zato toliko bolj pereča problematika zagotavljanja protipoplavne zaščite vseh naselij v
občini Brežice (ne le Krške vasi ter Velikih Malenc, temveč tudi Loč, Mihalovca in Rigonc).
Občina Brežice bo zato vse pristojne ponovno pozvala k vsem potrebnim aktivnostim za
zagotovitev poplavne varnosti teh naselij.
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Skladno vsemu temu predlagamo, da Občinski svet Občine Brežice obravnava predlagano
gradivo o uporabnem dovoljenju za akumulacijski bazen HE Brežice in zagotavljanje poplavne
varnosti objektov in naselij v občini Brežice. V primeru, da bo soglašal s tem, da podjetje Infra
d.o.o. pridobi uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Brežice in se ga istočasno zaveže
k čim prejšnji sanaciji mostu čez Močnik, ceste od Lenartove poti proti Vrbini, sanaciji deponije
D3 tako, da bo omogočeno njeno vzdrževanje ter usposobitvi črpališč na podvozih pod avtocesto,
bo možno pričeti s postopki o prevzemu tega območja s strani podjetja HESS d.o.o., Direkcije RS
za vode in Občine Brežice. Izdaja uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice bo
omogočila pridobitev vodnega dovoljenja in vodnega soglasja za projekte investicij, ki jih pristojne
službe Občine Brežice že vodimo vezane na izvedbo ureditev športa in rekreacije (veslaška steza,
dostopni vodni center). Če Občinski svet s tem ne soglaša, se predvsem v prihodnost pomakne
možnost pridobitve vodnega dovoljenja in soglasja za občinske ureditve in v prihodnost prestavijo
prenosi zemljišč, ki so že sami po sebi zelo dolgotrajen postopek.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:
Ureditve iz obravnavanega gradiva ne bremenijo občinskega proračuna ter so v celoti v pristojnosti
Republike Slovenije.

Pripravila:
Mag. Urška Klenovšek
Vodja Oddelka za prostor
Ivan MOLAN
Župan
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