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Izvleček
Zadrževalniki hidroelektrarn na spodnjem toku reke Save, se prioritetno izrabljajo za pridobivanje
električne energije in zadrževanje visokovodnih valov, vendar nudijo veliko več, saj zaradi celovite
ureditve rečnega prostora, omogočajo še dodatne razvojne možnosti na gospodarskem, kmetijskem in
turističnem področju.
Namen magistrskega dela je ureditev obstoječih zadrževalnikov hidroelektrarn na spodnjem toku reke
Save za potrebe turizma in izvajanja prostočasnih dejavnosti na vodnem in obvodnem prostoru.
Prostočasne dejavnosti v Sloveniji še niso dovolj razvite in uveljavljene, zato je nujnega pomena, da na
podlagi raziskav in primerov dobrih praks, v okviru projektno študijske dokumentacije, vzpostavimo
mehanizem, s katerim lahko potencialno razvijemo, urejamo in celovito upravljamo z rečnim prostorom
na območju Posavja.
Na podlagi razčlenitve delovne hipoteze smo ugotovili, da so poleg ustrezne varnosti pri izvajanju
športno-rekreacijskih na atraktivnem prostoru, opremljenem z ustrezno javno infrastrukturo in urbano
opremo, za razvoj turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na spodnjem toku reke Save, ključnega
pomena predvsem interesi lokalnih občin.
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Abstract
Reservoirs of hydroelectric power stations on the lower course of the Sava River are primarily used for
electricity generation and retention of high-water waves, however, due to the complete regulation of the
river space, they offer much more ̶ they enable further development possibilities in the economic,
agricultural and tourist sector.
The purpose of the master's thesis is the regulation of existing hydroelectric power station on the lower
course of the Sava River for the needs of tourism and execution of leisure activities on the water and in
the waterside area. Leisure activities in Slovenia are not yet sufficiently developed and established, so
it is essential that on the basis of research and examples of good practices, within the framework of the
project study documentation, we establish a mechanism through which we can potentially develop,
regulate and fully manage the river space in the Posavje area.
On the basis of the analysis of the working hypothesis it was established that, in addition to the attractive
space for performing sports and recreational activities with sufficient safety and adequate regulation of
public infrastructure with urban equipment, the key factors for development of local tourism are, above
all, the interests of the Posavje municipalities.
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1

1

UVOD

Energetski trg Republike Slovenije, z vse večjim povpraševanjem po električni energiji, ne premore
zadostnih količin surovin, s katerimi bi lahko razpolagal in zadovoljil celotno omrežje, zato je potrebno
zadostne količine energije zagotoviti iz naravnih in energetsko obnovljivih virov, ki so dostopnejši in
cenovno ugodnejši.
V primerjavi z ostalimi energetskimi viri imajo obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE) manj
negativnih vplivov na okolje, vendar je predvsem pri izkoriščanju hidropotenciala vodotokov, potrebna
celovita (funkcionalna ter vizualna) ureditev območja. Po eni strani izgradnja hidroelektrarn s
pripadajočo infrastrukturo povzroča velik poseg v vodni prostor ter rečno favno in floro, po drugi strani,
pa s protipoplavno zaščito obvodnega prostora pred visokovodnimi pretoki, varuje kmetijske površine
in naselja, ki so v neposredni bližini struge. Strogi evropski zakoni in okoljska ozaveščenost so torej
eden izmed glavnih razlogov, da se Slovenija nagiba k postopkom pridobivanja t. i. ''zelene energije'',
ki minimalno onesnažujejo okolje.
Vodni in obvodni prostor se prioritetno izrablja samo za proizvodnjo električne energije in zadrževanje
visokovodnih valov, vendar nudi veliko več. Zaradi dviga podtalnice nudi nekoliko lažjo in cenovno
ugodnejšo vodooskrbo, hkrati pa lahko akumulacijske bazene potencialno uporabimo za namakanje in
prostočasne dejavnosti. Z izboljšanjem kakovosti vode, s kvalitetno in raznoliko ponudbo športnorekreacijskih dejavnosti tesno povezanih z lokalnim turizmom in navsezadnje tudi ustrezno javno
infrastrukturo za izvajanje dejavnosti, bi predvsem v poletni turistični sezoni privabili enodnevne in
tranzitne goste ter jih spremenili v turiste, ki ne samo da cenijo naravo, temveč želijo izkusiti nekaj
novega.
Prostočasne dejavnosti v Sloveniji še niso dovolj razvite in uveljavljene, zato je nujnega pomena, da na
podlagi raziskav in primerov dobrih praks, vzpostavimo mehanizem, s katerim lahko potencialno
razvijemo, urejamo in celovito upravljamo prostočasne dejavnosti glede na zmogljivost že tako
občutljivega vodnega in obvodnega prostora spodnjega toka reke Save.
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1.1 Opredelitev osnovnih pojmov
Vodni, obvodni in rečni prostor
»Pojem vodni in obvodni prostor predstavlja prostor, kjer je prisotnost vode najpomembnejši ekološki
dejavnik. To so struge vodotokov in območja stoječih vod (ribniki, jezera in druge stoječe vode) z
vplivno cono oz. območjem visokih voda, ki se glede na hidrološko stanje spreminja v bolj ali manj
znanem območju. To so vegetacijski pasovi na brežinah, ki se lahko razširijo v poplavni gozd, loke ali
poplavne travnike. V vodni in obvodni prostor spadajo tudi mokrišča, visoka barja in ostale površine,
na katerih voda stalno zamaka tla« (gl. Vir [1]).
Pojem vodni prostor v magistrski nalogi predstavlja strugo reke Save, obvodni prostor pa območje
stoječih vod, urejenih s protipoplavnimi nasipi in brežinami. V primeru, da se sklicujemo na celoten
vodni in obvodni prostor, bomo zaradi lažjega razumevanja uporabili pojem rečni prostor.
Celovito upravljanje s prostočasnimi dejavnostmi zahteva ustrezen dostop do obvodnega in vodnega
prostora ter ustrezno infrastrukturo za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti ter urejen in privlačen
obvodni prostor za pasivno rekreacijo. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno kvoto javne infrastrukture
(npr. parkirna mesta, sanitarije, varen dostop do vode, transport opreme, pontoni itd.) glede na
zmogljivost danega okolja. [1] [6] [37] [43]
Prostočasne dejavnosti
Prosti čas je oblika raznovrstnih dejavnosti (prostočasnih dejavnosti), ki omogoča človeku, da ga izrablja
kot počitek, relaksacijo ali rekreacijo, z možnostjo neomejene kreativnosti, pridobivanja novih znanj in
ustvarjalnega delovanja (Kristančič, 2007).
V magistrski nalogi izraz prostočasne dejavnosti predstavljajo različne oblike športno-rekreacijskih
dejavnosti na rečnem prostoru spodnjega toka reke Save. Pod plovila za izvajanje športno-rekreacijske
dejavnosti uvrščamo čolne na vesla, električni pogon in motorni pogon, jadrnice, SUP, rafte, splave,
broda, jadralne deske in pedaline. Rekreacijo lahko definiramo kot prostovoljno dinamično (plavanje,
vožnja, plovba, kolesarjenje, tek) ali pasivno (sprehod, ribolov, piknikovanje, ljubiteljske raziskave)
aktivnost na nekem okolju, namenjeno bodisi oddihu, razvedrilu ali izpopolnjevanju veščin. Bistvo
prostočasne dejavnosti je izboljšanje ter vzdrževanje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti ter
preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav z zdravim in aktivnim načinom življenja. [6] [37] [43]
V Sloveniji še ne poznamo mehanizmov, ki bi celovito upravljali prostočasne dejavnosti vse od ideje in
ureditve, zato je potrebno opredeliti kritično mejo potencialne rabe naravne dobrine ter jo prostorsko in
časovno omejiti. [6] [37] [43]
Hidroelektrarna

»Hidroelektrarna (v nadaljevanju HE) je elektrarna, ki izrablja moč vodnega padca za pridobivanje
električne energije. Razpoložljiva moč je odvisna od vodnega padca in pretoka vode, količina
proizvedene energije pa je odvisna od trenutnega padca in pretoka vode. Postavljene so lahko v rečni
strugi ali v umetnem kanalu, ki dovaja vodo iz rečne struge« (gl. Vir [5]).

»Hidroelektrarne so najbolj ekološko neškodljive, kljub temu pa pomembno vplivajo na vodno floro in
favno, kakor tudi na naravno okolje. Ob izgradnji velikih elektrarn je treba urediti velika umetna
akumulacijska jezera, ki potopijo velike površine zemlje in vplivajo na lokalno mikroklimo. Njihova
postavitev tako predstavlja velik poseg v okolje, ki se kaže kot vpliv na naravno okolje (sprememba
klime, tal, reliefa, vodnega toka, struge itd.), vpliv na urbano okolje (sprememba prostora, odstranitev
ali prestavitev obstoječih objektov itd.), vpliv na rastlinstvo in živalstvo« (gl. Vir [5]).
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela
Namen magistrskega dela je, da na primeru zadrževalnikov HE na spodnji Savi predstavimo trenutne
ureditve za uporabo naravnih danosti v turistične in športno-rekreativne namene ter izpostavimo nove
potencialne ureditve in priložnosti za razvoj novih športnih panog ter sodelovanje med obiskovalci,
ponudniki storitev in lokalnimi prebivalci. Na območju Spodnjeposavske regije delujejo štiri lokalne
skupnosti, ki upravljajo s celotnim območjem, družbi, kot sta Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (v
nadaljevanju HESS d.o.o.) in Savske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju SEL d.o.o.), izkoriščata
energetski potencial reke Save in proizvajata električno energijo, štiri ribiške družine koncesijsko
upravljajo s športno-ribolovnimi površinami in navsezadnje skoraj 50 turističnih društev, ki ohranja
naravno in kulturno dediščino Posavja. Opozoriti je potrebno predvsem na medsektorsko diskrepanco
ter parcialno lokalno upravljanje Posavja, ki je posledica slabe državne ureditvene strukture. Zaradi
prevelikega števila udeležencev ter različnih interesov, bi bilo potrebno vzpostaviti regionalni center, ki
bi z interdisciplinarnim načrtovanjem rabe prostora in relativno nizkim finančnim vložkom, do
potankosti izkoristil vse možne dejavnosti in aktivnosti, ki jih nudi pripadajoča infrastruktura HE. [2] [3]
[4]

Cilj magistrske naloge je nadgradnja sistema obstoječih ureditev za potrebe turizma in prostočasne
dejavnosti v zadrževalnikih HE na spodnji Savi. Poleg tega je potrebno:
– vzpostaviti regionalno spletno stran z javno dostopnimi podatki,
– določiti parametre, ki omogočajo še varne prostočasne dejavnosti na vodnem in obvodnem
prostoru,
– urediti javno infrastrukturo ter dodatna vstopno-izstopna mesta za več različnih športnih
disciplin ter jih ločiti od naravnih kopališč,
– oživiti kulturno dediščino vodnega prometa ter vzpostaviti nove plovne in izobraževalne poti.

1.3 Delovna hipoteza
Opredelitev ključnih problemskih izhodišč temelji predvsem na poznavanju obravnavanega urbanega in
naravnega okolja, analize hidroloških podatkov ter spletnega anketiranja.
V magistrskem delu bomo na podlagi primerjave empirične raziskave in strokovne literature podali
odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja in preverili temeljno hipotezo:
S celovitim upravljanjem posavskega rečnega prostora je mogoče vzpostaviti sistem inovativnih ureditev
za izrabo neizkoriščenega potenciala pripadajočih infrastruktur HE na spodnji Savi.
Hipotezo smo razčlenili z dodatnimi raziskovalnimi vprašanji:
1. Katero infrastrukturo je potrebno predvideti, da bo turizem v zadrževalnikih dodatno zaživel?
2. Kako maksimalno izrabiti neizkoriščen rečni prostor?
3. Kaj se dogaja z dinamiko vodnega toka pri različnih vodostajih in kdaj reka Sava ni več
primerna za varno izvajanje prostočasne dejavnosti?
4. Katere dejavnosti še dodatno nudi rečni prostor?
5. Ali obstajajo alternativne ureditve vstopno-izstopnih mest brez večjih posegov v prostor?
6. Kako enodnevne in tranzitne goste spremeniti v turiste ter povečati njihovo potrošnjo?

1.4 Projektno študijska dokumentacija
Projektno študijska dokumentacija temelji na interdisciplinarni povezavi različnih akademskih disciplin.
Namen raziskovalnega dela je oblikovanje ureditev, nujnih za potrebe turizma v zadrževalnikih na
spodnji Savi. Znotraj magistrskega dela so bile uporabljene slednje raziskovalne tehnike, orodja in
metode:
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deskriptivna metoda (analiza turizma in prostorskih ureditev na obravnavanem območju);
kavzalno neeksperimentalna metoda (anketa);
analiza mesečnih in dnevnih hidroloških podatkov reke Save na vodomerni postaji Čatež;
ocena kemijskega in ekološkega stanja reke Save za leto 2016 na vodomerni postaji Čatež;
oblikovanje predloga celovite ureditve 6 zadrževalnikov HE na Savi v posavski regiji za
potrebe turizma;
oblikovanje predlogov posameznih ureditev za potrebe turizma v 6 zadrževalnikih HE na Savi
v posavski regiji.

Pri statistični analizi smo uporabili mesečne in dnevne hidrološke podatke vodomernih postaj Čatež in
Čatež I, ki so javno dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju
ARSO). Na podlagi že obstoječe strokovne literature, člankov, študij ter primerjalne metode namenske
in dejanske rabe rečnega prostora, smo na podlagi analize podali potencialne nove ureditve v
zadrževalnikih hidroelektrarn na spodnji Savi.

1.5 Struktura magistrske naloge
Magistrska naloga zajema 6 sklopov, prikazanih na sliki 1. V uvodnem delu so opredeljeni osnovni
pojmi. Sledi predstavitev namena, ciljev in hipotez projektno študijske dokumentacije ter struktura
magistrskega dela.
Drugo poglavje opredeljuje območje obdelave z obstoječo lokalno zakonodajo kot teoretičnim
izhodiščem za razvoj ter ureditev rečnega prostora za potrebe turizma. V primeru ureditev naravnih
kopališč na reki Savi, so podani predpisi kopalnih voda, ki jih je potrebno upoštevati, zagotavljati ter
spremljati med samim obratovanjem.
V tretjem poglavju je predstavljen načrt upravljanja voda na območju 6 zadrževalnikov na Savi v
Spodnjeposavski regiji kot osnova za začetek regionalne ureditve.
V četrtem poglavju sledi analiza stanja v prostoru ter analiza dinamike vodnih tokov pri različnih
vodostajih ter temperaturah.
Peto poglavje je, na podlagi rezultatov analiz iz prejšnjega poglavja, namenjeno potencialnim
predlogom sistemskih ureditev za učinkovit razvoj turizma.
V šestem poglavju je predstavljen predlog posameznih ureditev za potrebe turizma v 6 zadrževalnikih
hidroelektrarn na Savi v posavski regiji. Sledi zaključek z ugotovitvami kot izhodišče za nadaljnje delo.

Slika 1: Prikaz metode dela

Brković, V. 2018. Ureditve, nujne za potrebe turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

2

5

TEORETIČNA IZHODIŠČA

Posamezne dejavnosti je na vodnem okolju, zaradi kompleksnih medsebojnih odnosov, zelo težko
ločeno obravnavati, predvsem intenzivno rekreacijo in varstvo narave, ki sta protislovni dejavnosti na
vodnem in obvodnem prostoru. Ne glede na kompleksnost okolja, lahko izpostavimo 6 skupin, ki so
posredno ali neposredno povezane z vodarstvom.

2.1 Zaščita pred škodljivim delovanjem voda
Voda kot sestavni del narave in poplava kot naravni proces, predstavljata škodni potencial zgolj na
stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na katerih se človek ni podredil okolju. Pri tem ločimo
poplave podzemnih voda (zamočvirjenje) in poplave površinskih voda. S poplavami sočasno potekajo
intenzivni procesi erozije in odplavljanja plavajočih predmetov s površin, katere je zalila odvečna voda,
zato je nujnega pomena izvedba ustrezne aktivne ali pasivne zaščite grajenega okolja, bodisi s pomočjo
vodogradbenih objektov ali alternativnih ukrepov brez umeščanja v prostor.
Pri izvajanju investicijskih del in vzdrževanju protipoplavne zaščite se v Sloveniji ukvarjajo
vodnogospodarska podjetja, pri neposredni zaščiti in reševanju ob nesrečah pa je odgovorna civilna
zaščita v sestavi Ministrstva za obrambo.
Vodnogospodarska podjetja, katerih naloga je predvsem zaščita zemljišč s pomočjo regulacij
vodotokov, melioracij zemljišč ali ustreznim dimenzioniranjem meteornih kanalizacij, pri izvajanju del
in vzdrževanju nimajo ustreznih načrtov niti kontrole izvajanja del, gasilci pa lahko na licu mesta
opravijo zgolj manjše intervencije. Sanacije izvaja Ministrstva za okolje in prostor skupaj z lokalno
skupnostjo, vendar le-ta nista ne ustrezno organizirana niti kadrovsko podkrepljena.
Težave nastajajo zaradi necelovitega obravnavanja problemov ter neusklajenega delovanja sektorjev, ki
so posledica pomanjkanja ustrezne državne in strokovne podpore. Sanacije trajajo po več let,
naraščajoča sekundarna škoda pa se s strani države še naprej ignorira. [6] [7] [8] [9]

2.2 Plovba
Plovba, v obliki brodarstva, je že od nekdaj imela velik gospodarski pomen, saj je kot edina dejavnost,
vse do izgradnje mostov in železnic, omogočala nemoteno komunikacijsko ter prometno povezavo.
V prejšnjem stoletju je razpad bivših republik Jugoslavije še dodatno povzročil upad plovbe in transporta
vzdolž reke Save, predvsem zaradi pomanjkanja investicij, visokih stroškov vzdrževanja ter slabih
cestnih in železniških povezav. Zaradi omejenega in neustreznega plovnega območja, številnih
premostitev in navsezadnje verige hidroelektrarn na reki Savi, omogočena zgolj športno-rekreacijska
plovba na območjih akumulacijskih jezer HE (ISRBC, 2011).
Vzpostavitev celinske plovne poti od Krškega pa do Siska, je po podatkih Ministrstva za infrastrukturo
RS iz leta 2007, mogoče doseči znotraj evropskega projekta, TEN-T Inland waterways, z ustrezno
izvedbo plovnih prehodnic ob pregradah HE na slovenski in hrvaški strani.
Okvirni sporazum o Savskem bazenu (v nadaljevanju OSSB), katerega glavni cilj je meddržavno
sodelovanje in trajnostni razvoj regije, želi vzpostaviti trajnostno upravljanje voda, mednarodni plovni
režim plovbe ter omejiti nevarnosti in morebitne posledice v porečju Savskega bazena. OSSB so
pogodbenice (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija) ratificirale leta 2004 ter ustanovile
Mednarodno komisijo za Savski bazen (v nadaljevanju ISRBC) kot izvršni organ Savskega bazena, za
enostavnejše izvajanje OSSB. Vsi pravni predpisi znotraj Savskega bazena so usklajeni s predpisi
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Evropske unije. Kljub izboljšavam na področju tehnologij in transporta, so se dolgoročni cilji ISRBN
pričeli izvajati zgolj na savskem navtičnem turizmu (ISRBC, 2011).
Dandanes je plovni potencial celinskih vodotokov opredeljen v Zakonu o vodah, vrsta plovil in plovbni
režim pa v Zakonu o plovbi po celinskih vodah. Plovbne režime na določenem odseku vodotoka,
določajo občine ali regije z ustreznimi Odloki. Čeprav so vsi podatki javno dostopni, so le-ti preveč
raznoliki in skriti javnosti, saj neskladno parcialno upravljanje številnih lokalnih skupnosti na
regionalnem območju povzroča razpad sistema, ki je posledica neustrezne ureditvene strukture v
Sloveniji. [6] [7] [8] [9] [10][51] [52]

2.3 Ribištvo
Ribištvo ločimo kot posebno obliko rekreacije z zelo bogato tradicijo in vzgojo rib v ribnikih in
gospodarsko dejavnost za pridelavo hrane. Ribniki so lahko s ciprinidnimi vrstami rib (krapi), ki ne
potrebujejo večjih količin vode temveč samo ustrezno vodno bilanco in minimalni pretok, ter s
salmonidnimi vrstami rib (postrvi), ki potrebujejo večjo količino kisika.
Ribištvo je v primerjavi z ostalimi dejavnostmi na vodotoku, majhen porabnik vode, vendar zelo
občutljiv na njeno kakovost, zato se celotna dejavnost upravlja s strani lokalnih ribiških družin ter
Zavoda za ribištvo Slovenije, ki določa ribolovne režime. Ribištvo ima v Sloveniji močno socialno
funkcijo, hkrati pa je ena najbolje organiziranih prostočasnih dejavnosti. [6] [11]

2.4 Turizem in rekreacija
Turizem in rekreacija sta dejavnosti, ki ne zahtevata uvajanje statusa javnega dobra na vodah, vodnih
zemljiščih ter prostem dostopu do le-teh, vendar ga s pridom izkoriščata. Čeprav rekreacija in turizem
nista porabnika vode imata s strani EU standardov zelo visoke zahteve po kvaliteti vode, varnosti
kopalcev in minimalnem pretoku, ki še omogoča varno in nemoteno izvajanje aktivnosti. [6] [8]
Ustrezno projektirani in zgrajeni hidrotehnični objekti nudijo večnamensko ter kvalitetno izkoriščanje
prostega časa v naravi. Gradnja neenakomernih kanalov s spreminjajočo se vodno dinamiko, omogoča
izvajanje atraktivnih športno-rekreacijskih aktivnosti na vodnem prostoru. Prav tako ne smemo pozabiti
na urejene gramoznice, steze in počivališča, na katerih se prav tako zadržujejo tudi številni obiskovalci.
[6] [8]

2.5 Namakanje
»Namakanje je umetno dodajanje vode, kadar jo v času vegetacije v tleh primanjkuje. Z njim
zagotovimo optimalno rast in razvoj gojenih rastlin. Poleg boja proti suši namakalni sistemi lahko služijo
tudi za boj proti spomladanski pozebi (protipozebna zaščita) in za dovajanje hranil rastlinam
(fertigacija)« (Pintar, 2003, str. 5).
Namakanje kmetijskih zemljišč je torej tehnološki ukrep, ki ga je potrebno pravilno uporabljati, saj je
potrebno vedeti kdaj, koliko in katere kulture namakamo.
»Tako za gradnjo namakalnega sistema kot tudi za rabo vode je potrebno pridobiti vsa dovoljenja in
soglasja, ki so odvisna od velikosti in organiziranosti namakalnega sistema. V teh postopkih se ugotavlja
tako količinsko primernost vodnega vira za namakanje kot tudi negativne vplive, ki jih načrtovani
namakalni sistem lahko povzroči v določenem okolju« (Pintar, 2003, str. 6).
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Namakalni sistem negativno vpliva na športno-rekreacijske dejavnosti obvodnega prostora, varstvo
narave in onesnaženje. Prav tako je v nasprotju s komunalno in industrijsko oskrbo z vodo, čiščenjem
odpadnih voda, zaščito pred poplavami, plovbo in ribištvom. Namakanje je komplementarna dejavnost
zgolj izrabi vodnih moči, zato je glavnega pomena, da z izvedbo sistem čim manj vplivamo na okolje.

2.6 Izkoriščanje vodnih moči
Mlini, žage in fužine so v Sloveniji tradicionalna dejavnost izkoriščanja vodnih moči za potrebe
mehanske energije, ki je v veliki meri že opuščena, vendar turistično atraktivna. Dandanes zaradi t.i.
“zelene energije” narašča gradnja HE, ki potencialno energijo vodotoka preoblikujejo v električno
energijo, vendar je potrebno okolje, pred izkoriščanjem vodne moči, ustrezno degradirati s pregradami
in derivacijskimi kanali, ki poleg velikega posega v prostor povzročajo tudi korenite spremembe
vodnega režima (dinamiko vodnih količin, dinamiko kvalitete voda ter dinamiko odnosov do živih bitij).
Izgradnja HE drastično spremeni tok podzemnih voda, temperaturo vodotoka, določi velikost
akumulacije in obratovalni pretok, zmanjša vsebnost zraka ter navsezadnje vpliva na kvaliteto vode
zaradi spremenjenih naravnih procesov in biotopov. Ne glede na negativne učinke HE, se proizvodnja
“zelene energije” lahko prilagaja potrebam trga, z reverzibilnimi elektrarnami tudi enostavno skladiščiti,
hkrati pa urejeni derivacijski kanali in akumulacije omogočajo prostor za oddih, rekreacijo in razvoj
različnih oblik turizma.[2] [3] [4] [5] [6] [43]

2.6.1

Prednosti in slabosti izrabe vodne energije

Prednosti izrabe vodne energije:
– obnovljiv vir energije,
– brez izpustov toplogrednih plinov,
– možnost shranjevanja energije (akumulirana voda),
– hiter odziv na povpraševanje energetski trga,
– reguliranje dinamike rečnega toka (protipoplavna zaščita),
– pridobitev kmetijskih zemljišč, itd. [3]
Slabosti izrabe vodne energije:
– spremenjeni fizikalni, kemični in mehanski pojavi v strugi vodotoka,
– sprememba prvotnega naravnega in urbanega okolja,
– sprememba habitatnih in biotskih značilnosti na rečnem prostoru,
– ovirana ali prekinjena migracija rečnih organizmov,
– tveganje glede porušitev vodnih infrastruktur,
– zmanjšana prodonosnost vodotoka, itd. [3]
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2.6.2

Veriga HE na spodnjem toku reke Save

Veriga HE, na spodnjem toku reke Save, bo proizvedla 21% električne energije vseh slovenskih
hidroelektrarn oz. 6% skupne električne energije v državi. Verigo HE sestavljajo HE Vrhovo, Boštanj,
Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, ki bo dokončana predvidoma do leta 2022 (slika 2).
Celotna veriga obratuje v dnevno pretočnem akumulacijskem režimu z inštaliranim pretokom 500 m3/s.
V času nižjega povpraševanja po električni energiji, obratuje veriga HE z minimalnim pretokom ter
polni gorvodne akumulacijske bazene oz. izrablja akumulirano vodo, v času največje potrošnje
električne energije (IBE, 2003). [2] [3] [4] [45]
HE so polno avtomatizirane in obratujejo brez posadke, saj so daljinsko vodene iz centra vodenja družbe
GEN energija. [2] [3] [4]

Slika 2: Grafičen prikaz verige HE na spodnjem toku reke Save (vir: [4])

Izgradnja verige na spodnji Savi bo poleg izrabe OVE omogočila tudi lokalni in regionalni razvoj, saj
bo ureditev vodotoka izboljšal poplavno varnost območja, omogočil racionalno rabo prostora, del
prihodka s strani koncesijskih dajatev se bo namenil izvajanju razvojnih programov, novih delovnih
mest in navsezadnje omogočil boljši izkoristek ugodnega vira električne energije s strani okolju
neškodljivih in trajnih objektov. S konkurenčnostjo slovenskega elektrogospodarstva, možnostjo
povečanja porabe energije in posledično bogatenjem državnega kapitala ter s stabilnejšim obratovanjem
sistema in večjo samostojnostjo na trgu, se bo izboljšala kakovost življenja po celotni državi. [2] [3] [4]
V preglednici 1 so prikazani tehnični podatki HE na spodnji Savi.
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Preglednica 1: Tehnični podatki verige HE na spodnjem toku reke Save (vir: [3] [4])

Število prelivnih polj

HE
Vrhovo
5

HE
Boštanj
5

HE
Brežice
5

HE
Mokrice
6

Širina prelivnega polja

16,5 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

2m

1,7 m

1,7 m

1,7 m

1,7 m

1,7 m

8,45 m

10,93 m

17,60 m

17,60 m

15,46 m

12,80 m

191,00 m
n.m.
180,50 m
n.m.
Creagerjev

182,20 m
n.m.
171,70 m
n.m.
Creagerjev

174,20 m n.m.

154,92 m
n.m.
25,67 m

155,29 m n.m.

Dolžina podslapja

176,20 m
n.m.
21,00 m

Globina podslapja

2,30 m

3,28 m

3,21 m

3,15 m

2,94 m

3,64 m

brez

2m

3m

3m

3m

2m

170,00 m
n.m.
170,00 m
n.m.
209 m3/s

160,50 m n.m.

Srednji letni pretok

178,50 m
n.m.
178,50 m
n.m.
229 m3/s

215 m3/s

150,30 m
n.m.
151,60 m
n.m.
218 m3/s

136,40 m
n.m.
140,60 m
n.m.
231 m3/s

130,00 m
n.m.
130,11 m
n.m.
273 m3/s

Q100

3102 m3/s

3650 m3/s

3650 m3/s

3750 m3/s

3750 m3/s

4000 m3/s

Višina prelivnega praga
Dolžina prelivnega
praga
Nazivna kota zajezitve
Kota preliva
Oblika prelivnega hrbta
Kota dna podslapja

Višina razbijačev
Kota dna spodnje struge
Kota dna akumulacije

Nazivni pretok
elektrarne
Število agregatov
Tip turbine

Nazivna moč elektrarne
Nazivni pretok skozi
turbino
Višina padca
Srednja letna
proizvodnja
Največja obratovalna
denivelacija
Prostornina
akumulacije
Koristna prostornina
akumulacije
Upravljalec

3

3

HE Arto- HE Krško
Blanca
5
5

163,50 m n.m.
izboljšana-a

25,30 m

161,80 m n.m.

3

164,00 m
153,00 m
141,50 m
n.m.
n.m.
n.m.
153,30 m
142,30 m
131,80 m
n.m.
n.m.
n.m.
izboljšana- izboljšana- izboljšana-b
a
b
145,15 m
130,99 m
123,15 m
n.m.
n.m.
n.m.
25,3 m
26,87 m
29,57 m

3

3

500 m /s

500 m /s

500 m /s

500 m /s

500 m /s

500 m3/s

3

3

3

3

3

3

dvojno
dvojno
dvojno
dvojno
dvojno
dvojno
regulirana regulirana
regulirana regulirana regulirana
regulirana
horizontaln horizontaln vertikalna cevna vertikalna vertikalna horizontalna
a cevna s
a cevna s
s Kaplanovim
cevna s
cevna s
cevna s
Kaplanovi- Kaplanovigonilnikom Kaplanovi- Kaplanovi- Kaplanovim
m
m
m
m gonilnikom
gonilnikom gonilnikom
gonilnikom gonilnikom
34,2 MW, 32,5 MW,
39,12 MW, 39,12 MW, 45,3 MW, 28,35 MW,
3 x 14,3
3 x 10,84
3 x 13,04 MW
3 x 13,04
3 x 15,1
3 x 9,45
MW
MW
MW
MW
MW
166,7 m3/s 166,7 m3/s
166,7 m3/s 166,7 m3/s 166,7 m3/s
166,7 m3/s

… se nadaljuje

10,5 m

8,2 m

10,7 m

9,9 m

10,4 m

7,6 m

116 GWh

109 GWh

140 GWh

154 GWh

161 GWh

128 GWh

1m

1m

1m

1m

1,1 m

1,3 m

8,6 x
106 m3
1,16 x
106 m3
SEL d.o.o.

8 x 106 m3

9,95 x 106 m3

1,17 x
106 m3
HESS
d.o.o.

1,30 x 106 m3

6,31 x
106 m3
1,18 x
106 m3
HESS
d.o.o.

HESS d.o.o.

19,3 x 8,3 x 106 m3
106 m3
3,40 x
2,64 x
106 m3
106 m3
HESS HESS d.o.o.
d.o.o.
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Na podlagi primerjave podatkov iz preglednice, smo izrisali Vzdolžni profil verige (grafikon 1) in
ugotovili, da je na odseku HE Arto-Blanca ̶ HE Krško, zabeležen največji padec kote zajezitve, ki znaša
10,2 m, med HE Vrhovo in Boštanj pa največji padec kota dna podslapja, in sicer 21,28 m.

Vzdolžni profil verige HE na spodnji Savi
200
HE Vrhovo

190

HE Boštanj

Nadmorska višina [m]

180

HE Arto-Blanca
170

HE Krško

160

HE Brežice

150

HE Mokrice

140
130
120
0
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15000

20000

25000
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35000

40000

45000

50000

Oddaljenost [m]
Kota dna spodnje struge
Kota dna podslapja
HE Boštanj
HE Brežice

Nazivna kota zajezitve
Kota dna akumulacije
HE Arto-Blanca
HE Mokrice

Kota preliva
HE Vrhovo
HE Krško

Grafikon 1: Vzdolžni profil verige HE na spodnjem toku reke Save (vir: [4])

2.7 Občinski prostorski načrt
2.7.1

OPN občine Sevnica

V prilogi A je podano prečiščeno besedilo OPN glede načrtovanja prostorskih ureditev in dejavnosti
na rečnem prostoru Save v občini Sevnica.
2.7.2

OPN občine Krško

V prilogi B je podano prečiščeno besedilo OPN glede načrtovanja prostorskih ureditev in dejavnosti
na rečnem prostoru Save v občini Krško.

2.7.3

OPN občine Brežice

V prilogi C je podano prečiščeno besedilo OPN glede načrtovanja prostorskih ureditev in dejavnosti
na rečnem prostoru Save v občini Brežice.
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2.8 Kopalne vode
V Sloveniji je kopanju namenjeno 48 odsekov na celinskih vodah oz. 48 naravnih kopališč. Naravna
kopališča se od t.i. ''divjih kopališč'' in kopalnih območij razlikujejo v tem, da so opremljena z ustrezno
javno infrastrukturo in urbano opremo, imajo ustrezno kvaliteto vode in navsezadnje tudi reševalca iz
vode in upravljalca, ki določi kopališki red in upravlja kopališče skladno s nacionalnimi in evropskimi
pravnimi podlagami.
Na naravnih kopališčih se v času kopalne sezone, ki traja od 15. 6. do 31. 8., 2-krat mesečno spremlja
kakovost vode. Vzorčenje kopalne vode na naravnih kopališčih, terenske meritve, oceno prisotnosti
nekaterih indikativnih parametrov in cvetenja, izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Na podlagi rezultatov analiz se ustreznost vzorcev kopalne vode oceni na podlagi priporočil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (ARSO, 2017).
V prilogi D so podani nacionalni in evropski pravni okvirji, ki jih je potrebno upoštevati pri kopalnih
vodah in naravnih kopališčih.

2.8.1

Spremljanje kakovosti kopalnih voda

Monitoring poteka skladno z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15.
februar 2006 o upravljanju kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 79/160/EGS (Ur. l. RS, št. 64 z dne
4. 3. 2006, str. 37) v okviru državnega monitoringa kakovosti voda, ki ga izvaja Agencija RS za okolje
(v nadaljevanju ARSO), v skladu z letnim programom monitoringa kakovosti kopalnih voda, ki je
objavljen na spletni strani ARSO-a. [17] [18]
V prilogi E so podane zakonsko določene zahteve glede spremljanja kakovosti kopalnih vod ter mejnih
in priporočenih vrednosti parametrov s pogostostjo vzorčenja na naravnih kopališčih.

2.8.2

Kemijsko stanje spodnjega toka reke Save v obdobju od leta 2002 do leta 2006

V Sloveniji se od leta 2002, v skladu z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda, ocenjuje kemijsko
stanje vodotokov. Uredba določa mejne in priporočene vrednosti parametrov ter njihovo pogostost
vzorčenja in merila za ugotavljanje kemijskega stanja, vse do sprejetja predloga Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi Direktive
2000/60 / ES, ki poleg ocenitve kemijskega in ekološkega stanja, določa tudi okoljske standarde
kakovosti za snovi, ki so bile na evropskem nivoju določene kot nevarne. [17] [18] [19]
V preglednici 2 je predstavljeno kemijsko stanje reke Save, na različnih merilnih mestih, med leti 2002
in 2006. [17] [18] [19]
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Preglednica 2: Kemijsko stanje reke Save na različnih odsekih med 2002 do 2006 (vir: [19])

Glede na kemijsko stanje reke Save je razvidno, da je zgolj na območju Boštanja ustrezna kopalna voda,
saj so v Brežicah in Jesenicah na Dolenjskem, skozi vsa leta prisotne presežene vrednosti fenolnih snovi
in zdravju škodljivi organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije (v nadaljevanju AOX). [17] [18] [19]
Iz preglednice 2 je razvidno, da v zgornjem in srednjem toku Save ni prekomernih obremenitev z AOX.
Največja obremenitev z AOX je nastopila šele na spodnjem toku reke Save, zaradi neposrednega
industrijskega iztoka tovarne VIPAP Videm Krško (57 µg/L). V zadnjih štirih mesecih v letu 2006 so
bile, po podatkih ARSO, izmerjene koncentracije AOX na Jesenicah na Dolenjskem pod mejno
vrednostjo (< 20 μg/L). Znižanje koncentracije AOX je nastopilo istočasno z zaprtjem obrata za
proizvodnjo celuloze v tovarni VIPAP Videm Krško (ARSO, 2008 ).

2.8.3

Ocena kemijskega stanja spodnjega toka reke Save za leto 2016

Na podlagi podatkov monitoringa za leto 2016, lahko s pomočjo mejnih vrednosti parametrov iz
preglednice 1 v prilogi E in preglednice 3, ocenimo kemijsko stanje spodnjega toka reke Save in na
podlagi ocene določimo, kaj je potrebno še postoriti, da bo določen odsek fizikalno in kemijsko primeren
za naravno kopališče.[19]
Merilno mesto lahko postane primerno za naravno kopališče v primeru, da ima v eni kopani sezoni manj
kot 5 % neustreznih vzorcev, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da na podlagi Pravilnika o občutljivih
območjih, odseka močno preoblikovanega vodnega telesa (v nadaljevanju MPVT) Sava Vrhovo –
Boštanj in vodnega telesa (v nadaljevanju VT) Sava Boštanj – Krško spadata med občutljiva vodna
telesa. Prevelika obremenitev lahko povzroči evtrofikacijo, zato je nujnega pomena ustrezna ocena
stanja ter določitev mejne obremenitve vodnega okolja.[19]
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Preglednica 3: Zakonsko določene vrednosti parametrov za oceno kemijskega stanja (vir: [19])

Na osnovi rezultatov monitoringa kakovosti spodnjega toka reke Save v letu 2016 je bilo kemijsko stanje
ocenjeno na 5 merilnih mestih, in sicer na območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, Podgračenega
in Jesenic na Dolenjskem. V celotnem letu 2016 je bilo opravljenih 46 meritev, od tega 26 na Jesenicah
na Dolenjskem, kjer zaradi meddržavnega monitoringa med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
potekajo pogostejši monitoringi. [19]
Podatki o kakovosti spodnjega toka reke Save so podani v prilogi O. Iz rezultatov monitoringa je
razvidno, da so bili fizikalno kemijski parametri v letu 2016, na območju spodnjega toka reke Save, pri
46 opravljenih meritvah v mejah normale. Pri 15 meritvah je bil zabeležen presežek anionaktivnih
detergentov, kar lahko enačimo s problematiko neustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda.
Najvišja vrednost anionaktivnih detergentov, kar 7600-krat višja od mejne vrednosti, je bila zabeležena
12. 07. 2016 na območju HE Blanca. [19]
Za vsebnost prednostnih snovi v odvzetem vzorcu sedimenta na območju mostu Vrhovo, dne 14. 09.
2016, ni bilo ugotovljenega značilnega trenda. [19]
Na podlagi rezultatov monitoringa lahko zaključimo, da je bilo leta 2016 na merilnem mestu Podgračeno
ugotovljeno zelo dobro kemijsko stanje, na Jesenicah na Dolenjskem dobro kemijsko stanje (15,4 %
prekoračitev detergentov), na območju HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško pa slabo kemijsko stanje,
zaradi enormne prekoračitve mejne vrednosti anionaktivnih detergentov. [19]

2.8.4

Ekološko stanje spodnjega toka reke Save za leto 2016

Agencija Republike Slovenije letno izdaja publikacije o ekološkem stanju vodotokov, v katerem so
prestavljeni rezultati monitoringa na podlagi vrednotenja bioloških, kemijskih, fizikalno-kemijskih in
hidromorfoloških elementov kakovosti. Spremljanje in vrednotenje ekološkega stanja poteka v skladu z
Vodno direktivo in Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda na vodnih telesih, določenih s
Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda, ki močno preoblikovana in umetna
vodna telesa ocenjuje v skladu z metodologijami naravnih vodnih teles. [54] [55]
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V preglednici 4 je prikazan izsek rezultatov monitoringa ekološkega stanja za spodnji tok reke Save. Iz
preglednice 6 je razvidno, da je v letu 2016 najvišja vrednost nitratov znašala 6,07 mg NO3/l, najnižja
pa 5,85 mg NO3/l. Monitoring bioloških elementov kakovosti je potekal samo na mejnem odseku reke
Save. Glede na rezultate lahko zaključimo, da je v letu 2016 celoten spodnji tok reke Save, imel dober
ekološki potencial.
Preglednica 4: Ekološko stanje spodnjega toka reke Save v letu 2016 na posameznih odsekih (vir: [55])

Če primerjamo oceno ekološkega stanja iz preglednice 5 z rezultati monitoringa za leto 2016 vidimo,
da se je ekološki potencial, na odseku Krško – Vrbina, pri nekaterih parametrih nekoliko poslabšal, na
odseku Vrhovo – Boštanj, pa izboljšal. Prav tako se je izboljšalo stanje fitobentosov in makrofitov na
območju mejnega odseka reke Save.
Preglednica 5: Ekološko stanje spodnjega toka reke Save med 2009 do 2015 (vir: [54])

Naravna kopališča bi lahko na podlagi ekološkega stanja vzpostavili po celotnem spodnjem toku reke
Save, vendar bi bilo pri tem potrebno preveriti še biološke in mikrobiološke elemente kakovosti ter
morebitna posebna onesnaževala na danih odsekih.
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2.8.5
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Varno kopanje

V prilogi F so podane zakonsko določene zahteve glede varnega kopanja na naravnih kopališčih.

2.8.6

Varnost kopalcev

V prilogi G so podane zakonsko določene zahteve glede varnosti kopalcev na naravnih kopališčih.

2.9 Zakon o plovbi
V prilogi H so podane zakonsko določene zahteve glede plovbe na celinskih vodah.

3

OBMOČJE OBDELAVE 6 ZADRŽEVALNIKOV NA SAVI V POSAVSKI REGIJI

Ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo
v postopku priprave prostorskih aktov so nosilci urejanja prostora in izvajanja Načrta upravljanja voda.
Poleg nosilcev urejanja prostora je potrebno angažirati tudi širšo javnost, nevladne organizacije in
državljane, saj je za varovanje vodnih virov, ohranjanje ter izboljševanje kakovosti vode ključni člen
vsak posameznik s svojim obnašanjem. Zato je potrebno sodelovati, varovati, spremljati, varčevati, ne
onesnaževati in zmanjševati dobrine, da bodo tudi naslednje generacije lahko uživale naše vodno
bogastvo. [22]
Pri izvajanju načrta bodo ključni izzivi predvsem pri kmetijstvu, komunalni odpadni vodi, vplivu
industrije, hidromorfoloških spremembah in biološki obremenitvi. Prekomerna in neustrezna raba
mineralnih gnojil, živinskih gnojil ter sredstev za varstvo rastlin obremenjuje vodotoke in podzemne
vode, zato je zaradi kmetijstva v porečju spodnje Save v slabem stanju vsaj po eno površinsko vodno
telo. Da bi izboljšali oz. nevtralizirali obstoječe stanje, bo potrebno poostriti nadzor, izvajati
izobraževalne seminarje in angažirati okolico k prijavi, v primeru nepravilnosti. [22]
V javni kanalizaciji je lahko komunalna odpadna voda mešanica meteornih voda ter odpadnih voda iz
gospodinjstev in industrije, ki so obogatena s fitofarmacevtskimi sredstvi, biološko razgradljivimi
onesnaževali in nevarnimi snovmi. Izpusti komunalnih odpadnih voda lahko končajo neposredno v
površinski vodi ali javni kanalizaciji, ki se ponekod zaključi s komunalno čistilno napravo, drugod pa
ne, zato je izpuste potrebno predhodno očistiti, da ne povzročijo bodisi točkovnega, razpršenega ali
nerazloženega onesnaženja reke Save. Pri predhodnim čiščenju naletimo na problem saj je zgolj 50 %
prebivalstva porečja Save priključenega na sistem javne kanalizacije. A zaradi vse večje poselitve
postaja komunalna odpadna voda velik problem, predvsem v poletnih mesecih, ko je vodostaj nižji in
manj pretočen (MOP, 2010).
Na stanje voda lahko vplivamo s hidromorfološkimi obremenitvami, kot so posegi v dinamiko vodotoka
ali umetna ureditev rečnega prostora. Prav raba obrežnega pasu, je na območju porečja Save,
najpogostejša hidromorfološka obremenitev. Če vodni in obvodni prostor še dodatno biološko
obremenimo, potem neposredno vplivamo še na vodne organizme, njihovo kvaliteto in kvantiteto. Tako
je v porečju Save, zaradi vnosa človeka, prisotnih 11 tujerodnih vrst, ki tekmujejo z domačimi vrstami
za hrano in življenjski prostor. Pri plovbi z motornimi vozili je potrebno paziti na morebitni vnos
invazivne zebraste školjke, saj bi zaradi prekomerne razmnožitve lahko povzročile motnje pri delovanju
hidroelektrarniških zapornic (MOP, 2010).
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Občine Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki so, na območju Spodnjeposavske regije, nosilci
urejanja prostora in izvajanja Načrta upravljanja voda. Kako organi lokalnih skupnosti upravljajo z
vodami ni znano, saj ni javno dostopnih podatkov, monitoringov in navsezadnje evalvacij, ki bi služile
kot orodje pri pripravi, vodenju in izvajanju novih načrtov, vezanih na upravljanje Save, njeno
energijsko izrabo ali turistično dejavnost. Organi lokalnih skupnosti upravljajo s Savo, družbi, kot sta
Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (v nadaljevanju HESS d.o.o.) in Savske elektrarne d.o.o. (v
nadaljevanju SEL d.o.o.), proizvajata električno energijo, ribiške družine koncesijsko upravljajo s
športno-ribolovnimi površinami, turistična društva pa s turistično dejavnost.
Občine Radeče, Sevnica in Krško so poleg Zakona o plovbi po celinskih vodah in Pravilnika o čolnih
in plavajočih napravah implementirale tudi Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju
akumulacijskega jezera. Občina Brežice Odlok za plovni režim na območju akumulacijskega jezera HE
Brežice že pripravlja, za akumulacijsko jezero HE Mokrice, pa ne, saj še niso pričeli z gradbenimi deli
in pot do obratovanja je še dolga.

3.1 Območje akumulacijskega jezera HE Vrhovo
Režim plovbe na reki Savi na območju Občine Radeče poleg Zakona o plovbi po celinskih vodah(Uradni
list RS, št. 30/02) in Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08 in 3/10) ureja
tudi Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju Občine Radeče (Uradni list RS, št.
88/2011). [23]
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju Občine Radeče. Plovbno
območje je razdeljeno na pet con z dvema pristaniščema in tremi vstopno-izstopnimi mesti. [23]
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Radeče, ki dovoljuje plovbo splavom,
jadrnicam, raftom, jadralnim deskam, športnim veslaškim čolnom ter čolnom na vesla in na električni
pogon. [23]
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra v dnevnem času. Prepoved plovbe
in vsi podatki v zvezi plovbnega režima so zapisani v Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Savi
na območju Občine Radeče (Uradni list RS, št. 88/2011). [23]

3.2 Območje akumulacijskega jezera HE Boštanj
Režim plovbe na akumulacijskem jezeru HE Boštanj poleg Zakona o plovbi po celinskih vodah(Uradni
list RS, št. 30/02) in Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08 in 3/10) urejata
tudi Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na
reki Savi (Uradni list RS, št. 93/15) in Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju
akumulacijskega bazena HE Boštanj (Uradni list RS, št. 88/07). [24]
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE
Boštanj. Plovbno območje je razdeljeno na štiri cone z vstopno-izstopnim mestom na Orehovem (slika
3).
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Sevnica, ki dovoljuje plovbo čolnom,
raftom, jadralnim deskam in športnim veslaškim čolnom (slika 3). Prepoved plovbe in vsi podatki v
zvezi z izvajanjem plovbe so objavljeni na spletni strani občine Sevnica. [24]
Plovba se izvaja na lastno odgovornost. Za nemotorna plovila je dovoljena v dnevnem času od 1. aprila
do 31. oktobra, za motorna vozila pa od 25. aprila do 30. septembra med 10. in 18. uro (april, maj,
september) oz. 9. in 19. uro (junij, julij, avgust). [24]
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Slika 3: Plovba na območju akumulacijskega jezera HE Boštanj (vir: [10])

3.3 Območje akumulacijskega jezera HE Arto-Blanca
Režim plovbe na reki Savi na območju akumulacijskega jezera HE Arto-Blanca poleg Zakona o plovbi
po celinskih vodah(Uradni list RS, št. 30/02) in Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list
RS, št. 25/08 in 3/10) ureja tudi Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi (Uradni list RS, št. 72/2017). [56]
Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana:
– od 1. oktobra do 25. aprila,
– od 26. do 30. aprila, maja in septembra vsak dan od 18.00 ure do 10.00 ure naslednjega dne in
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 ure do 9.00 ure naslednjega dne. [56]
V primeru spremenjenih pogojev na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja
hidroelektrarne, je imetnik vodne pravice za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni ArtoBlanca dolžan sporočiti skrbniku plovbnega območja podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved
plovbe.[56]
Hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h, meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji, določene
z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, pa so podane v prilogi Uradnega lista RS, št. 72/2017. Grafični
prikaz plovbnega območja je prikazan na sliki 4. [56]
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Slika 4: Plovbno območje za plovila na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca (vir: [56])

3.4 Območje akumulacijskega jezera HE Krško
Režim plovbe na reki Savi na območju akumulacijskega jezera HE Krško poleg Zakona o plovbi po
celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) in Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS,
št. 25/08 in 3/10) ureja tudi Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega
jezera HE Krško (Uradni list RS, št. 40/2013). [25]
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE
Krško, na območju Občine Krško, od meje z občino Sevnica do kamnoloma Gunte. Na ostalih delih
akumulacijskega bazena HE Krško je plovba prepovedana. Območja prepovedi plovbe je koncesionar
ustrezno označil z opozorilnimi tablami. [25]
Skrbnik plovbnega območja je pristojna lokalna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija,
ki dovoljuje plovbo splavom, čolnom na vesla, jadrnicam, raftom, jadralnim deskam, pedalinom in
športnim veslaškim čolnom. Občina je na osnovi sprejetega odloka podala pobudo na pristojno
ministrstvo za določitev plovbnega režima na reki Savi za vozila na motorni pogon.[25]
Na plovbnem območju reke Save po tem odloku sta pristanišči in vstopno izstopni mesti Gunte in Rožno.
[25]

Plovba na plovbnem območju je dovoljena celo leto v dnevnem času od vzhoda do zahoda sonca.
Nadzor izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. [25]
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Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda koncesionar plovilu za
prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda se lahko le toliko
dovoljenj, kot je privezov v pristanišču. Za dovoljenje uporabnik pristanišča plača pristojbino, ki jo
določi Občinski svet Občine Krško s sklepom. Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem
pravil plovbe. [25]
Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Krško je vlada sprejela
decembra 2017 (Uradni list RS, št. 72/2017).[57]
Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana:
– od 1. oktobra do 25. aprila,
– od 26. do 30. aprila, maja in septembra vsak dan od 18.00 ure do 10.00 ure naslednjega dne in
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 ure do 9.00 ure naslednjega dne. [57]
Hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h, meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji, določene
z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, pa so podane v prilogi Uradnega lista RS, št. 72/2017. Grafični
prikaz plovbnega območja je prikazan na sliki 5. [57]

Slika 5: Plovbno območje za plovila na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca (vir: [57])

3.4.1

Umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem

Po programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske
infrastrukture, je v Krškem predvidena umestitev športno-rekreacijskega območja (slika 6).
V prilogi K je predstavljen celoten športno-rekreacijski kompleks v Krškem.
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Slika 6: Umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem (vir: [26])

3.5 Območje akumulacijskega jezera HE Brežice
V brežiški občini Odlok o plovbi na akumulacijskem jezeru HE Brežice še pripravljajo.
Odlok bo vožnjo po akumulacijskem jezeru dovoljeval le manjšim plovilom za prosti čas in šport, z
mirnovodaško in divjevodaško veslaško aktivnostjo, pa želijo konkurirati Bledu in Tacnu. [14] [45] [46] [47]

3.5.1

Cilji prostorskega razvoja občine Brežice

V prilogi L so predstavljeni cilji prostorskega razvoja občine Brežice.

3.5.2

Umestitev Vodnega centra Brežice

Vodni center bi poleg dopolnitve lokalne turistične ponudbe omogočil tudi izobraževanje in
usposabljanje posebnim službam (vojska, policija, gasilci, civilna zaščita) pri reševanju iz kontrolirane
divje vode, s čemer bi vadbeno-izobraževalni center te vrste postal edini na območju zahodnega
Balkana. [14] [27] [29] [30]
Projekt Vodni center Brežice, katerega investicija znaša 3.904.000 €, bo financiran s strani Občine
Brežice (24 %), EU sredstev (67 %) ter Fundacije RS za šport (9%). Končanje investicije je odvisno od
pridobitve sredstev oz. decembra 2020.[14] [27] [29] [30]

Brković, V. 2018. Ureditve, nujne za potrebe turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

21

V sklopu Vodnega centra Brežice (slika 7) so predvideni naslednji objekti oz. ureditve:
- kajakaška proga s pripadajočimi elementi,
- objekt za podporo vodnemu centru velikosti cca 500 m2,
- postajališče za avtodome (cca 30 avtodomov),
- ureditev naravne vodne površine, ki je sonaravno umeščeno v prostor in omogoča postavitev
»Wakepark-a« za deskanje na vodi,
- ustrezna zunanja ureditev celotnega območja (sonaravna ureditev tribun, pešpoti, postavitve za
počitek sprehajalcev, obiskovalcev, igrala, fitnes na prostem, …) vključno s postavitvijo
potrebnih ograj.[29] [30]

Slika 7: Umestitev Vodnega Centra Brežice v prostor (vir: [30])

V prilogi M je predstavljen celoten športno-rekreacijski kompleks v Krškem

3.6 Območje akumulacijskega jezera HE Mokrice
Z Uredbo o Državnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju DPN) za območje HE Mokrice bodo
omogočene tudi nadaljnje aktivnosti za razvoj turizma. Pred poplavami zaščitena zemljišča ob
Čateških toplicah bodo nudila možnost širitve turistične infrastrukture (kampa), ob ureditvah
rekreacijskih površin Športno-rekreacijskega centra (v nadaljevanju ŠRC) Grič bo urejen tudi Športnorekreacijskega center Mostec, kjer bo delujoči brod povezoval bregova reke Save. Ob izgradnji HE
bodo urejene tudi številne večnamenske poti in dostopi do reke ter akumulacijskega jezera.
Večnamenske poti bodo primerne za kolesarje in pešce, tako za lokalne prebivalce kot turiste. [29] [31] [32]
[33]

Ob izgradnji HE in akumulacijskega jezera bodo za potrebe razvoja in ohranjanja kmetijstva
zgrajena črpališča za namakanje. Pri hitrejši in boljši povezavi do zemljišč bodo pomagale tudi
večnamenske poti ob HE, še posebej pomembna pridobitev bo premostitev ob jezovni zgradbi, ki se
bo navezala na dovozno pot do HE na desni strani Save, na levi pa na obstoječe poti, in tako
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omogočila hitrejšo povezavo med Dobovo z Jesenicami na Dolenjskem, kjer so številna polja in
njive.[29] [31] [32] [33]
Slika 8 prikazuje vse ureditve Uredbe o DPN na območju HE Mokrice. Predvidena je izgradnja vzhodne
obvoznice Brežice, športno-rekreacijskega centra Brod (v nadaljevanju ŠRC Brod), športnorekreacijskega centra Mostec (ŠRC Mostec), rečnega pristanišča in splavalnice, izvedbe večnamenskih,
kolesarskih in drugih poti, ureditve Term Čatež in navsezadnje tudi črpališče za namakanje kmetijskih
površin.[29] [31] [32] [33]

Slika 8: Ureditve občine Brežice znotraj Uredbe DPN (vir: [30] [33])

3.6.1

Umestitev ŠRC Brod

V prilogi N je predstavljena umestitev športno-rekreacijskega centra Brod v občini Brežice.

3.6.2

Umestitev ŠRC Grič

V prilogi N je predstavljena umestitev športno-rekreacijskega centra Grič v občini Brežice.
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ANALIZA 6 ZADRŽEVALNIKOV NA SAVI V POSAVSKI REGIJI

»Voda je edini naravni vir, ki ga je v sicer surovinsko siromašni Sloveniji v izobilju. Visokogorja na
zahodu in severu Slovenije zadržujejo prodore toplih in vlažnih zračnih mas iz Sredozemlja. Posledica
je obilje padavin v podalpskem področju, iz katerih se napajajo vodotoki iz zahodne in osrednje
Slovenije. Najpomembnejši med njimi je reka Sava, katere porečje obsega 53,6 % (10872 km²) površine
Slovenije. Reka Sava je tudi izdaten vir kakovostne pitne vode za oskrbo okoli 20 % prebivalcev
Slovenije« (SEL, 2017).
»Rečni režim reke Save se vzdolž toka spreminja s spremembo podnebja in konfiguracije terena. V
gornjem toku prevladuje snežno - deževni režim, ki preide v srednjem in spodnjem toku s pritoki z
Notranjske v deževno - snežni režim. Letni maksimumi se pojavljajo v spomladanskih in jesenskih
mesecih, minimumi pa v poletnih in zimskih mesecih« (SEL, 2017).
»Sava s pritoki ima vzdolž celotnega toka izrazito hudourniški značaj. Razmerja pretočnih količin med
nizko in visoko vodo so do 1:100 - z ekstremi tudi do 1:250. Pred industrijsko dobo je bila Sava
pomembna prometna žila za prevoz rečnih tovorov iz Panonije na Jadran. Z dograditvijo Južne železnice
je ta gospodarska dejavnost v celoti zamrla. Ob vodotoku je bilo postavljeno tudi veliko mlinov in žag,
ki so za pogon uporabljali savsko vodo. Z industrializacijo in izgradnjo energetskih objektov na Savi je
bila tradicionalna oblika izkoriščanja hidropotenciala reke Save, ki jo štejemo za predhodnico
hidroenergetskega izkoriščanja, v celoti opuščena. Po vojni se je intenzivirala gradnja velikih
energetskih objektov na reki Savi z izgradnjo HE Moste (1952) in HE Medvode (1953). Prvotno je bila
načrtovana gradnja sklenjene verige HE do meje s Hrvaško, ki pa je zaradi različnih vzrokov zastala za
dobo 30 let do izgradnje HE Mavčiče (1986) in HE Vrhovo (1994). Zaradi zastojev pri gradnji je porečje
Save hidroenergetsko med glavnimi slovenskimi rekami najmanj izkoriščeno. Od razpoložljivega
hidropotenciala je izkoriščenih slabih 12 %, kar znaša v celoti proizvedene hidroenergije v Sloveniji 7,4
%« (SEL, 2017).
4.1 Analiza dinamike toka pri različnih vodostajih
Na spodnjem toku reke Save obratuje več vodomernih postaj, zato bo celotna analiza temeljila na
hidroloških podatkih vodomernih postaj Čatež in Čatež I. V preglednici 6 so podani osnovni podatki o
vodomerni postaji Čatež in Čatež I na reki Savi ter nizu mesečnih podatkov. Povprečni mesečni podatki
o pretokih vodotoka zajemajo obdobje od januarja 1926 pa do decembra 2015. Leta 2016 je bila postaja
Čatež I, modernizirana na samodejno delovanje.
Preglednica 6: Podatki o vodomerni postaji Čatež in Čatež I (vir: [34])

Postaja
Šifra postaje
GPS položaj postaje
Prispevna površina
Stacionaža
Zadnja kota "0" (m n. m) / datum
Začetek opazovanj
Konec opazovanj
Izbrani meseci
Niz podatkov
Manjkajoča leta
Število let

Čatež
3840
X: 83390, Y: 547080
10231,72 km2
737,37 km
138,383 / 30.09.1955
januar 1926
december 1975
od 1 do 12
popoln
0
50

Čatež I
3850
X: 83402; Y: 547709
10232,42 km2
736,695 km
137,37 / 20.01.2016
januar 1976
december 2015
od 1 do 12
popoln
0
40
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Da bi čimbolj izrabili vodni potencial reke Save, je potrebno dinamiko vodnega toka spremljati v
daljšem časovnem obdobju ter pri različnih nihanjih vodostaja in na podlagi analize rečnega režima
določiti kriterije, ki omogočajo varne aktivnosti na območju vodnega prostora. Grafični in tabelarični
podatki o trenutni višini, temperaturi in pretoku reke Save, so na spletni strani ARSO javno dostopni in
samodejno sinhronizirani vsakih 30 minut, zato je potrebno na podlagi analize dinamike vodnega toka
in primerjalne strokovne literature določiti kritične pogoje, ki še omogočajo varno športno-rekreacijsko
aktivnost na reki Savi.
Koledarsko poletje se prične konec meseca junija in konča konec meseca septembra, a zaradi vse
toplejših pomladnih mesecev, je potrebno dinamiko vodnega toka na vodostaju spremljati že kakšen
mesec prej. Na dinamiko toka, poleg podnebja in ekstremnih vremenskih pojavov, vpliva tudi
degradacija okolja bodisi zaradi izgradnje hidroelektrarn ali drugih premostitvenih objektov.
V naravnih razmerah se del visokovodnega vala akumulira med prejšnjo in visokovodno gladino reke,
del pa v poplavnem območju ob reki, pri reguliranih koritih in v akumulacijskih bazenih HE te retencije
visoke vode ni, saj je akumulacija stalno napolnjena z vodo, poplavna območja pa odrezana od struge
in zaščitena z visokovodnimi nasipi. Zmogljivost pretoka se zaradi degradacije okolja močno poveča,
pri čemer ne smemo pozabiti na morebitne padavine, ki se pomikajo v isti smeri kot tok reke, ter
zastajanje pritokov, ki se zlivajo neposredno v reko Savo. V krajšem času odtoka je zato veliko večja
poplavna ogroženost v spodnjem toku reke kot na gorvodnem območju.
Veriga HE torej v času visokovodnega vala, z regulacijami poveča prepustno sposobnost reke in hitrejše
odtekanje poplavnega vala, premostitveni objekti pa zaradi zoženega pretočnega prereza še dodatno
zvišajo gladine gorvodno, katere zastajanje povzroči erozijsko delovanje vode na mostnih opornikih ter
dolvodni strugi in brežini, zato je ustrezna protipoplavna zaščita zaledja, pred 100 letnimi visokimi
vodami reke Save, nujno potrebna.

4.1.1

Dinamika vodnega toka pri najnižjem mesečnem pretoku

V spodnjem toku reke Save prevladuje deževno-snežni rečni režim z minimalnimi pretoki v poletnih in
zimskih mesecih. Minimalen pretok je pomemben predvsem pri zagotavljanju nemotene oskrbe
Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) s hladilno vodo in pri plovbi, če je gladina nižja od
normalne denivelacije jezera, ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.
Plovba je prav tako prepovedana:
– »v času visokih pretokov reke Save nad 400 m 3/s,
– kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove višje od 0,3 metra,
– v času prelivanja vode preko pretočnih polj HE Vrhovo in/ali HE Boštanj,
– med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje,
– med izvajanjem del in meritev potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko
izrabo vode, izvajanje predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih ali drugih javnih
del,
– če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
– ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih« (gl. Vir [10]).
Prepoved plovbe in vsi podatki v zvezi z izvajanjem plovbe na akumulacijskem jezeru HE Boštanj, so
objavljeni na spletni strani občine Sevnica v obliki preglednice in grafike, ki jasno nakazuje ali je plovba
dovoljena ali ne. V primeru, da je s strani občine Sevnica objavljena prepoved plovbe, je vstop v
akumulacijsko jezero strogo prepovedan in smrtno nevaren. Grafiko plovbe vidimo na sliki 9. [10]
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Slika 9: Grafika plovbe na akumulacijskem jezeru HE Boštanj (vir: [10])

NEK ima način obratovanja predpisan v vodnogospodarskem dovoljenju. Bistveni pogoji dovoljenja so
(IBE, 2013):
– pri pretokih višjih od 100 m3/s, znaša najvišji možen odvzem hladilne vode 26 m3/s;
– pri pretokih nižjih od 100 m3/s, znaša najvišji možen odvzem hladilne vode 25 %
pretoka reke Save;
– segrevanje reke Save za največ 3 °C v dnevnem povprečju;
– najvišja temperatura reke Save po premešanju je omejena na 28 °C (ARSO, 2017).
Na podlagi statistične obdelave 90 podatkov najnižjih mesečnih pretokov vidimo, da ima reka Sava na
območju Čateža, v povprečju najnižji pretok v mesecu avgustu (Q pnk = 95,37 m3/s). Minimalni pretok,
v obdobju od januarja 1926 do decembra 2015, zabeležen avgusta 2003, znaša Qpnk, min = 47,81 m3/s ter
maksimalni pretok Qpnk,max= 500 m3/s, zabeležen aprila 1970.
V preglednici 7 vidimo, da pričnejo vrednosti najnižjih mesečnih pretokov z aprilom upadati, vse do
meseca avgusta, ko dosežejo najnižjo možno vrednost - minimum. Glede na spodnje vrednosti najnižjih
mesečnih pritokov, lahko zaključimo, da je plovba ob upoštevanju režima plovbe in skrbnika plovnega
območja dovoljena, saj je tudi v poletnih mesecih ena najbolj vodnatih rek v Sloveniji, na območju
plitvin pa prepovedana, ker je globina vode nižja od 2 m. Dovoljen odvzem vode za obratovanje NEK,
glede na najmanjši pretok v mesecu avgustu Q pnk, lahko znaša največ 23,84 m3/s. Pri vseh minimalnih
mesečnih pretokih bi odvzem znašal največ 25 % pretoka Save oz. največ 11,95 m3/s pri minimalnem
zabeleženem pretoku Qpnk, min. [28]
Preglednica 7: Statistična analiza vrednosti najnižjih mesečnih pretokov (vir: [34])

Najnižji pretok Qnk
Aritmetična sredina
Standardni odklon
Mediana
Modus
Standardna deviacija
Varianca
Koeficient sploščenosti
Koeficient asimetrije
Razpon
Minimum
Maksimum
Vsota
Niz podatkov
Interval zaupanja (95,0%)

april
190,87
8,77
174,45
255
83,17
6917,45
1,78
1,07
435,72
64,28
500
17178,30
90
17,42

maj
170,81
6,47
161,50
199
61,37
3766,80
1,95
1,03
354,83
60,17
415
15372,76
90
12,85

junij
140,39
5,36
136,00
142
50,86
2587,05
0,64
0,87
245,55
52,45
298
12634,90
90
10,65

julij
112,63
4,59
102,20
108
43,51
1893,41
5,59
1,95
256,71
50,29
307
10136,96
90
9,11

avgust september
95,37
96,37
3,05
3,45
91,08
90,51
123
98
28,95
32,70
837,82
1069,37
1,79
2,43
1,05
1,48
156,19
157,64
47,81
51,41
204
209,054
8583,75
8673,52
90
90
6,06
6,85
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4.1.2

Dinamika vodnega toka pri srednjem mesečnem pretoku

Na podlagi statistične obdelave 90 podatkov povprečnih mesečnih pretokov vidimo, da prične pretok z
mesecem aprilom ponovno upadati, ker prevladuje deževno-snežni rečni režim. Minimalni povprečni
pretok, v obdobju od januarja 1926 do decembra 2015, zabeležen avgusta 2003, znaša Qs,min= 52,00 m3/s
ter maksimalni pretok Qs,max= 839,90 m3/s, zabeležen aprila 1937.
V preglednici 8 vidimo, da pričnejo vrednosti pretokov z aprilom upadati, vse do meseca avgusta, ko
dosežejo minimum. Glede na spodnje vrednosti srednjih mesečnih pritokov, lahko zaključimo, da je
plovba ob upoštevanju režima plovbe in skrbnika plovnega območja dovoljena. Dovoljen odvzem vode
za obratovanje NEK, glede na najmanjši srednji pretok v mesecu avgustu (172,67 m 3/s), lahko znaša
največ 26 m3/s, ker pretok Save presega 100 m3/s. Pri vseh minimalnih mesečnih pretokih bi odvzem
znašal največ 25 % pretoka Save oz. 13,00 m3/s pri minimalnem zabeleženem pretoku Qs,min. [28]
Preglednica 8: Statistična analiza srednjih vrednosti mesečnih pretokov (vir: [34])

Srednji pretok Qs
Aritmetična sredina
Standardni odklon
Mediana
Modus
Standardna deviacija
Varianca
Koeficient sploščenosti
Koeficient asimetrije
Razpon
Minimum
Maksimum
Vsota
Niz podatkov
Interval zaupanja (95,0%)

april
355,12
15,12
368,28
#N/A
143,48
20585,61
0,64
0,56
744,29
95,61
839,90
31960,75
90
30,05

maj
314,82
12,40
303,21
#N/A
117,61
13831,76
-0,08
0,45
528,14
92,63
620,77
28334,23
90
24,63

junij
272,62
12,45
248,80
#N/A
118,09
13946,12
0,42
0,73
582,98
68,93
651,90
24536,22
90
24,73

julij
207,19
11,41
178,74
144,548
108,27
11721,83
7,39
2,17
669,38
65,81
735,19
18646,76
90
22,68

avgust september
172,67
231,54
8,75
14,57
153,14
188,53
#N/A
#N/A
82,97
138,23
6883,82 19108,63
1,70
2,00
1,30
1,47
406,07
608,29
52,00
68,54
458,07
676,83
15540,57 20838,17
90
90
17,38
28,95

Grafikon 2 prikazuje povprečne mesečne pretoke v obdobju od leta 1990 do 2015 ter visokovodni pretok
Q400, pri katerem je plovba po akumulacijskem jezeru HE Boštanj strogo prepovedana in smrtno
nevarna.
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Grafikon 2: Primerjava povprečnih mesečnih pretokov v obdobju od 1990 do 2015 s pretokom Q 400 (vir:[34])

Pretok reke Save je 11-krat presegel Q400, od tega 6-krat v aprilu, 2-krat v maju in 3-krat v septembru.
Najvišji pretok reke Save po letu 1990 je bil zabeležen septembra 2010 in znaša 665,30 m 3/s, ekstrem
pa leta 1937 s 839,9 m3/s.

4.1.3

Dinamika vodnega toka pri najvišjem mesečnem pretoku

V spodnjem toku reke Save prevladuje deževno-snežni rečni režim z maksimalnimi pretoki v
spomladanskih in jesenskih mesecih.
Na podlagi statistične obdelave 41 najvišjih mesečnih pretokov vidimo, da ima reka Sava na območju
Čateža, v povprečju najvišji pretok v mesecu septembru (Q vk = 814,07 m3/s). Minimalni ekstremni
pretok, v obdobju od januarja 1926 do decembra 2015, zabeležen avgusta 2003, znaša Q vk, min = 67,19
m3/s ter maksimalni ekstremni pretok Q vk,max= 3810,99 m3/s, zabeležen septembra 2010.
V preglednici 9 vidimo, da pričnejo vrednosti najvišjih mesečnih pretokov z aprilom upadati, vse do
meseca avgusta, ko dosežejo najnižjo možno vrednost – minimum. V septembru se je pretok skorajda
podvojil zaradi daljšega obdobja padavin v spomladanskih mesecih. Glede na spodnje vrednosti
najvišjih mesečnih pretokov, lahko zaključimo, da je plovba ob upoštevanju režima plovbe in skrbnika
plovnega območja prepovedana, zaradi pretokov nad 400 m3/s in morebitnim prelivanjem vode preko
pretočnih polj HE.
Dovoljen odvzem vode za obratovanje NEK, glede na vse povprečne pretoke, znaša največ 26 m 3/s, ker
pretok Save presega 100 m3/s. Pri minimalnem mesečnem pretoku bi odvzem znašal največ 25 %
pretoka Save oz. največ 16,80 m3/s pri zabeleženem pretoku Q vk, min.[28]
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Preglednica 9: Statistična analiza vrednosti najvišjih mesečnih pretokov (vir: [34])

Najvišji pretok Qvk

april

maj

junij

julij

avgust september

Aritmetična sredina
749,71
639,26
669,72
539,98
546,85
814,07
Standardni odklon
56,77
53,46
59,14
62,11
72,29
107,43
Mediana
694,152
581
623,532
471,769
405,575
703
Modus
#N/A
#N/A
#N/A
318
#N/A
#N/A
Standardna deviacija
363,50
342,31
378,68
397,71
462,91
687,90
Varianca
132131,58 117179,26 143400,47 158171,49 214287,98 473213,21
Koeficient sploščenosti
0,29
1,16
-0,14
6,35
1,58
8,50
Koeficient asimetrije
0,83
1,05
0,66
2,27
1,48
2,53
Razpon
1508,26
1481,79
1392,67
1973,85
1925,81
3726,99
Minimum
226,74
126,71
120,33
143,51
67,19
84
Maksimum
1735
1608,5
1513
2117,36
1993
3810,99
Vsota
30738,20 26209,53 27458,51 22139,30 22420,88 33377,07
Niz podatkov
41
41
41
41
41
41
Interval zaupanja (95,0%)
114,73
108,05
119,53
125,53
146,11
217,13

4.2 Analiza temperature vode pri različnih vodostajih
Čeprav so reke v poletnih mesecih nekoliko hladnejše kot morje, nam celinska naravna kopališča, v času
vročinskega vala, poleg bolj dostopne in ugodnejše ohladitve omogočajo tudi športno-rekreativne
dejavnosti. Ključna dejavnika pri aktivnostih znotraj vodnega prostora sta temperatura ter hitrost
vodnega toka. Idealna temperatura kopalne vode se giblje nekje med 27 ° C in 29 ° C, a ker je
temperatura in dinamika tekoče vode spremenljiva, moramo za ustrezno varnost upoštevati zakonsko
določene parametre. Hitrost vodnega toka ne sme presegati 0,3 m/s, temperatura kopalne vode pa ne
sme biti nižja kot 16 ° C oz. višja kot 32 ° C, saj lahko povzroči šok, ki pusti hude posledice ali vodi
celo v smrt.
Toplotni izpust v reko Savo je v okviru obratovalnih omejitev, ki dovoljujejo segrevanje Save za največ
3 ° C, zakonsko omejen na 28 ° C. Po izgradnji HE Brežice, bi po izsledkih študije Inštituta Jožef Stefan,
zaradi pregrevanja Save v času nizkih vodostajev prišlo do povečane evtrofikacije zadrževalnega bazena
HE Brežice. Kot omilitveni ukrep so predvideli občasna čiščenja hladilnega sistema ter bolj pogosto
obratovanje NEK s hladilnimi celicami pozno poleti, tako da pri pretokih nižjih od 100 m 3/s nebi prišlo
do pregrevanja reke Save. Dosedanji monitoring abiotskih in biotskih parametrov pod izpustom
hladilnih voda NEK v reko Savo, ni zaznal negativnih vplivov na rečni ekosistem, potencialno ga lahko
poslabša le sprememba vodnega režima po izgradnji HE Brežice in HE Mokrice. Dvig temperature
zaradi vpliva akumulacij na segrevanje vodnih teles in z njo povezano zmanjšano vsebnost kisika, bodisi
zaradi insolacije ali odpadne hladilne vode NEK, lahko prizadene rečno floro ter nekatere populacije
reofilnih vrst rib, zato je potrebno problematiko toplotnega onesnaženja reševati sistemsko za celotno
povodje ob vzpostavitvi monitoringa na celotni verigi. Če je dvig temperatur posledica naravnega
zvišanja temperatur rečne vode, potem kumulativni vpliv zaradi izgradnje verige HE na spodnji Savi,
nima bistvenega vpliva na rečno favno in floro. [28]
Kljub temu, da na spodnjem toku reke Save obratuje več vodomernih postaj, temperaturo vode spremlja
samo merilna postaja Čatež I. Povprečni letni podatki o temperaturi vodotoka zajemajo obdobje od
januarja 1977 pa do decembra 2015. Leta 2016 je bila postaja Čatež I, modernizirana na samodejno
delovanje. V preglednici 10 so podane informacije o uporabljenem nizu podatkov za analizo temperature
reke Save.
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Preglednica 10: Informacije o uporabljenem nizu podatkov za analizo temperature reke Save (vir: [34])

Postaja
Šifra postaje
GPS položaj postaje
Prispevna površina
Stacionaža
Zadnja kota "0" (m n. m) / datum
Začetek opazovanj
Konec opazovanj
Izbrani meseci
Niz podatkov
Manjkajoči podatki
Število let

4.2.1

Čatež I
3850
X: 83402; Y: 547709
10232,42 km2
736,695 km
137,37 / 20.01.2016
januar 1977
december 2015
od 1 do 12
nepopoln
412
39

Najnižja povprečna temperatura pri različnih vodostajih

V preglednici 11 je podana statistična analiza 117 najnižjih povprečnih letnih temperatur pri najnižjem,
srednjem in najvišjem vodostaju. Na podlagi rezultatov statistične analize vidimo, da se temperature
gibljejo nekje med 0,1 ° C in 23,2 ° C. Najnižje povprečne temperature so bile zabeležene leta 1985 pri
najnižjem vodostaju, leta 1980 pri srednjem vodostaju ter leta 1979 pri najvišjem vodostaju. Najnižji
temperaturni razpon je bil zabeležen pri srednjem vodostaju, kar pomeni, da so temperature reke Save,
v 39 letih, nihale okoli 9,4 ° C ± 3,3 ° C.
Preglednica 11: Statistična analiza najnižjih povprečnih letnih temperatur pri najnižjem, srednjem in najvišjem
vodostaju(vir: [34])

Najnižja povprečna temperatura pri različnih vodostajih
Vodostaj
najnižji
srednji
najvišji
Aritmetična sredina
2,664103 9,433333 17,77179
Standardni odklon
0,218925 0,134291 0,383164
Mediana
2,6
9,6
17,4
Modus
3,2
9,6
15,6
Standardna deviacija
1,367188 0,83865 2,392857
Varianca
1,869204 0,703333 5,725762
Koeficient sploščenosti -0,81799 -0,63091 -0,78767
Koeficient asimetrije
0,057822 -0,11922 0,370514
Razpon
5,2
3,3
9,2
Minimum
0,1
7,8
14
Maksimum
5,3
11,1
23,2
Vsota
103,9
367,9
693,1
Niz podatkov
39
39
39
Interval
zaupanja
(95,0%)
0,443191 0,271859 0,775674
Na grafikonu 3 je prikazana primerjava najnižjih povprečnih mesečnih temperatur pri različnih
vodostajih. Najvišji odklon med najnižjim in srednjim vodotokom, ki znaša 4,2 ° C, je zabeležen marca,
med srednjim in najvišjim vodotokom pa julija in znaša 3,3 ° C.
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Primerjava najnižjih povprečnih temperatur pri najnižjem, srednjem in
najvišjem vodostaju
25,00

Temperatura [°C]

20,00

15,00

10,00
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Mesec
Tmin,n

Ts,n
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Grafikon 3: Primerjava najnižjih povprečnih letnih temperatur pri najnižjem, srednjem in najvišjem vodostaju (vir:
[34]
)

4.2.2

Povprečna temperatura pri različnih vodostajih

V preglednici 12 je podana statistična analiza 117 povprečnih letnih temperatur pri najnižjem, srednjem
in najvišjem vodostaju. Na podlagi rezultatov statistične analize vidimo, da se temperature gibljejo nekje
med 2,9 ° C in 27 ° C.
Preglednica 12: Statistična analiza povprečnih letnih temperatur pri najnižjem, srednjem in najvišjem vodostaju (vir:
[34]
)

Povprečna temperatura pri različnih vodostajih
Vodostaj
najnižji
srednji
najvišji
Aritmetična sredina
4,966667 12,45641 21,26923
Standardni odklon
0,172359 0,163621 0,39165
Mediana
4,9
12,6
21,1
Modus
5,9
12,7
17,6
Standardna deviacija
1,076381 1,021813 2,445851
Varianca
1,158596 1,044103 5,982186
Koeficient sploščenosti -0,51483 -0,44329 -0,70867
Koeficient asimetrije
-0,09771 -0,33611 0,090127
Razpon
4,2
4,1
9,9
Minimum
2,9
10,2
17,1
Maksimum
7,1
14,3
27
Vsota
193,7
485,8
829,5
Niz podatkov
39
39
39
Interval
zaupanja
(95,0%)
0,348922 0,331234 0,792853
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Najnižje povprečne temperature so bile zabeležene leta 1981 pri najnižjem vodostaju ter leta 1978 pri
srednjem in najvišjem vodostaju (grafikon 4).
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Grafikon 4: Primerjava minimalnih, povprečnih in maksimalnih temperatur pri srednjem vodostaju (vir: [34])

Na grafikonu 5 je prikazana primerjava povprečnih mesečnih temperatur pri različnih vodostajih.
Najvišji odklon med najnižjim in srednjim vodotokom, ki znaša 4 ° C, je zabeležen julija, med srednjim
in najvišjim vodotokom pa maja in junija (3,7 ° C).

Primerjava povprečnih temperatur pri najnižjem, srednjem in najvišjem
vodostaju
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Grafikon 5: Primerjava povprečnih temperatur pri najnižjem, srednjem in najvišjem vodostaju (vir: [34])
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S podatki povprečnih temperatur pri srednjem vodostaju lahko izvedemo analizo temperatur reke Save
pred in med izgradnjo HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Boštanj in HE Krško. Na podlagi primerjave
rezultatov analize iz preglednice 13, lahko ocenimo kumulativni vpliv akumulacij med gradnjo verige
HE na spodnji Savi.
Za analizo temperatur, pred in med izgradnjo zgoraj naštetih HE, smo izbrali slednji časovni okvir:
– obdobje pred izgradnjo HE Vrhovo: 1977 - 1992
– izgradnja HE Vrhovo: 1993
– vpliv obratovanja HE Vrhovo: 1933 - 2005
– izgradnja HE Boštanj: 2006
– vpliv obratovanja HE Boštanj: 2006 - 2008
– izgradnja HE Arto-Blanca: 2009
– vpliv obratovanja Arto-Blanca: 2009 - 2012
– izgradnja HE Krško: 2013
– vpliv obratovanja HE Krško: 2013 – 2015[3] [4]
Zaradi kumulativnega vpliva akumulacij HE Vrhovo in HE Boštanj se je temperatura reke Save
povprečna za 1,7 ° C, po izgradnji HE Arto-Blanca in HE Krško pa znižala za slabo stopinjo Celzija.
Najvišja temperatura Save je bila zabeležena leta 2007 (14,7 ° C), leto dni po začetku obratovanja HE
Boštanj. Kljub začetnemu dvigu temperatur zaradi kumulativnega vpliva akumulacije HE Vrhovo in HE
Boštanj, je izgradnja HE znižala temperaturni razpon vode kar za 15 %. Na podlagi analize je razvidno,
da omilitveni procesi niso potrebni, saj je temperatura vode v 23 letih narastla zgolj za 0,8 ° C, kar je
posledica naravnega zvišanja temperatur rečne vode.

Preglednica 13: Analiza temperatur pred in med izgradnjo HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško (vir:
[34]
)

Analiza temperatur pred in med izgradnjo HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE
Krško
1977 2006 2009 2013 Obdobje
1992 1993 - 2005
2008
2012
2015
Aritmetična sredina
11,65625
12,96923 13,36667
13,275
12,5
Standardni odklon
0,22601
0,19722
0,47022
0,29545
0,15275
Mediana
11,6
12,7
13
13,35
12,6
Modus
11,2
12,7
#N/A
#N/A
#N/A
Standardna deviacija
0,90404
0,71108
0,81445
0,59090
0,26458
Varianca
0,81729
0,50564
0,66333
0,34917
0,07
Koeficient sploščenosti
-0,27631
-1,26999
#DIV/0!
0,60608
#DIV/0!
Koeficient asimetrije
0,30454735
-0,10067
1,61529
-0,67976 -1,457863
Razpon
3,2
2,1
1,5
1,4
0,5
Minimum
10,2
11,8
12,8
12,5
12,2
Maksimum
13,4
13,9
14,3
13,9
12,7
Vsota
186,5
168,6
40,1
53,1
37,5
Niz podatkov
16
13
3
4
3
Interval zaupanja (95,0%)
0,48173
0,42970
2,02321
0,94026
0,65724

4.2.3

Najvišja povprečna temperatura pri različnih vodostajih

V preglednici 14 je podana statistična analiza 117 najvišjih povprečnih letnih temperatur pri najnižjem,
srednjem in najvišjem vodostaju. Na podlagi rezultatov statistične analize vidimo, da se temperature
gibljejo nekje med 4,4 ° C in 29,1 ° C. Najnižje povprečne temperature so bile zabeležene leta 2003 pri
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najnižjem vodostaju ter leta 1978 pri srednjem in najvišjem vodostaju. Najvišji temperaturni razpon je
bil zabeležen pri najvišjem vodostaju, kar pomeni, da so temperature reke Save, v 39 letih, nihale okoli
24,4 ° C ± 10,1 ° C.
Preglednica 14: Najvišja povprečna temperatura pri različnih vodostajih (vir: [34])

Najvišja povprečna temperatura pri različnih vodostajih
Vodostaj
najnižji
srednji najvišji
Aritmetična sredina
7,076923 15,35897 24,4359
Standardni odklon
0,150189 0,206726 0,402178
Mediana
7,2
15,6
24,8
Modus
6
13,6
21
Standardna deviacija
0,937932 1,291005 2,511603
Varianca
0,879717 1,666694 6,308151
Koeficient sploščenosti
0,495533 -0,44737 -0,65815
Koeficient asimetrije
-0,33517 -0,40268 -0,21111
Razpon
4,8
5,4
10,1
Minimum
4,4
12,3
19
Maksimum
9,2
17,7
29,1
Vsota
276
599
953
Niz podatkov
39
39
39
Interval zaupanja (95,0%)
0,304042 0,418495 0,814168
Na grafikonu 6 je prikazana primerjava najvišjih povprečnih mesečnih temperatur pri različnih
vodostajih. Najvišji odklon med najnižjim in srednjim vodotokom, ki znaša 6,1 ° C, je zabeležen junija,
med srednjim in najvišjim vodotokom pa oktobra in znaša 5,7 ° C.

Primerjava najvišjih povprečnih temperatur pri najnižjem, srednjem in
najvišjem vodostaju
35,00

Temperatura [°C]

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Mesec
Tmin,v

Ts,v

Tmax,v

Grafikon 6: Primerjava najvišjih povprečnih temperatur na najnižjem, srednjem in najvišjem vodostaju (vir: [34])
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4.3 Analiza spodnjega toka reke Save
Na podlagi dnevnih hidroloških podatkov iz arhiva površinskih voda ARSO smo izdelali analizo nihanj
pretokov, višin vodostaja in temperatur reke Save. V preglednici 15 je podana statistična analiza dnevnih
podatkov o pretoku, višini vodostaja ter temperaturi vode vodomernih postaj Čatež in Čatež I za obdobje
od januarja 1926 pa do decembra 2016. Najvišji pretok spodnjega toka reke Save, zabeležen 23. 09.
1933, je znašal zgolj 80 m3/s manj kot poplavni val s50-letno povratno dobo velikih pretokov, najnižji
pa zgolj slabih 48 m3/s (13. in 14. 08. 2003), katere vrednost je skoraj identična oceni 100-letne povratne
dobe malih pretokov s Pearson 3 porazdelitvijo. Najvišja temperatura vode je bila zabeležena 25. 07.
2010, najvišja gladina vodotoka pa 19. 09. 2010, ki prvič po letu 1990 povzročila ogromno materialne
škode že zaradi zalitja gradbene jame HE Krško. Najnižja višina reke Save na vodomerni postaji Čatež
je bila zabeležena 2. 10. 2016.
Datumi zabeleženih minimalnih hidroloških vrednosti za obdobje od 1926 do 2016 so v preglednici 17
označeni z modro barvo, datumi maksimalnih vrednosti pa z rdečo.
Preglednica 15: Statistična analiza dnevnih hidroloških podatkov za obdobje od 1926 do 2016 (vir: [34])

pretok
Aritmetična sredina
Standardni odklon
Mediana
Modus
Standardna deviacija
Varianca
Koeficient sploščenosti
Koeficient asimetrije
Razpon
Minimum
Datum dogodka
Maksimum
Datum dogodka
Vsota
Niz podatkov
Interval zaupanja (95,0%)

vodostaj

temperatura

292,2387716
1,37388601
212
163

244,8728252
0,51362402
231
220

12,50911671
0,04931025
11,6
6,8

250,4771672
62738,81129
13,32673297
2,888881109
3471,731
48,269
13., 14.08.2003
3520
23.09.1933
9713432,291
33238
2,692865162

77,29316254
5974,232976
3,081884304
1,337612261
761
85
2.10.2016
846
19.09.2010
5545390
22646
1,006738391

5,854229547
34,27200358
-0,755907143
0,398439841
29
0,1
8.01.1985
29,1
25.07.2010
176316
14095
0,096654615

Da bi lahko čim bolje uporabili zadrževalnike HE na spodnjem toku reke Save, smo se odločili, da bomo
analizo ponovili še na dnevnih podatkih koledarskega poletja, saj želimo določiti varnostne mehanizme
z mejnimi parametri, ki še omogočajo varno izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti na rečnem
prostoru. Po izvedeni analizi hidrološkega stanja spodnjega toka reke Save in določitvi varnostnih
mehanizmov ter mejne antropogene obremenitve okolja, sledi celovita ureditev športno-rekreativnih
kapacitet in razvrstitev športnih panog po posameznih conah.
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4.3.1
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Pretok

V preglednici 16 je podana statistična analiza poletnih dnevnih pretokov za obdobje od junija 1926 do
septembra 2016.
Preglednica 16: Statistična analiza dnevnih pretokov v poletnih mesecih (vir: [34])

Pretok
junij
julij
Aritmetična sredina
272,7885 206,4826
Standardni odklon
3,677251 3,04175
Mediana
221,613 161
Modus
330
122
Standardna deviacija
192,1342 161,5568
Varianca
36915,54 26100,59
Koeficient sploščenosti 13,83657 22,57125
Koeficient asimetrije
2,951061 3,852031
Razpon
1877,855 1765,158
Minimum
60,145
50,842
Maksimum
1938
1816
Vsota
744712,5 582487,5
Niz podatkov
2730
2821

4.3.2

avgust
172,3622
2,843678
132,559
105
151,0365
22812,03
37,64744
4,969369
2171,731
48,269
2220
486233,7
2821

september
230,02945
5,068741
142,748
112
264,83869
70139,53
33,124389
4,6503661
3467,48
52,52
3520
627980,39
2730

Višina vodostaja

V preglednici 17 je podana statistična analiza višin vodostaja reke Save za obdobje od junija 1926 do
septembra 2016.
Preglednica 17: Statistična analiza višin vodostaja v poletnih mesecih (vir:

Višina vodostaja
junij
julij
Aritmetična sredina
240,4575 218,0437
Standardni odklon
1,452368 1,341939
Mediana
234
211
Modus
180
176
Standardna deviacija
62,63732 58,83146
Varianca
3923,434 3461,14
Koeficient sploščenosti 2,163375 4,817629
Koeficient asimetrije
1,122954 1,563849
Razpon
446
477
Minimum
132
119
Maksimum
578
596
Vsota
447251 419080
Niz podatkov
1860
1922

avgust
201,0744
1,249417
194
196
54,77521
3000,324
7,294561
1,903763
473
113
586
386465
1922

[34]

)

september
220,76989
1,7907505
204
168
77,230983
5964,6248
7,3799783
2,0542246
749
97
846
410632
1860
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4.3.3

Temperatura vode

V preglednici je podana statistična analiza temperatur reke Save za obdobje od junija 1926 do septembra
2016. 18
Preglednica 18: Statistična analiza dnevnih temperatur vode v poletnih mesecih (vir: [34])

Temperatura vode
junij
julij
Aritmetična sredina
17,93507 20,28296
Standardni odklon
0,098995 0,095546
Mediana
17,6
20,4
Modus
17,6
19,2
Standardna deviacija
3,355626 3,3222
Varianca
11,26022 11,03701
Koeficient sploščenosti -0,30056 -0,60137
Koeficient asimetrije
0,372586 -0,06497
Razpon
17,3
17,1
Minimum
10,4
12
Maksimum
27,7
29,1
Vsota
20607,4 24522,1
Niz podatkov
1149
1209

4.3.4

avgust
20,5393
0,098907
20,75
21,2
3,3947
11,52398
-0,58403
-0,09337
15,6
12,8
28,4
24195,3
1178

september
16,460435
0,0874111
16,5
16,8
2,9642561
8,7868144
-0,482049
0,0775186
15,5
9,6
25,1
18929,5
1150

Ugotovitve

Preglednica 19 prikazuje zabeležene ekstremne dnevne vrednosti pretokov, višin vodostaja in
temperatur vode v poletnih mesecih za obdobje od junija 1926 do septembra 2016. Na podlagi analize
vidimo, da so se pretoki z regulacijo struge reke Save in gradnjo verige HE na spodnjem toku reke Save,
znižali. Zaradi polnjenja akumulacij so dosežene tudi minimalne vrednosti pretokov ali višine vodostaja.
Izredno visoki pretoki (1933, 1990 in 2010) in višine vodostajev se pojavljajo predvsem septembra v
začetku meteorološke jeseni.
Preglednica 19: Ekstremne dnevne vrednosti v poletnih mesecih

mesec
junij

min
max

min
max
min
avgust
max
min
september
max
julij

Pretok
26.06.2003
16.06.1939

Višina vodostaja
13.06.2015
03.06.1956

Temperatura vode
01.06., 02.06.2006
23.06.2007

27.07., 28.07.2003
01.07.1975
13.08., 14.08.2003
09.08.1926
01.09.1992
23.09.1933

22.07.2015
01.07.1975
23.08.2012
23.08.1969
15.09.2016
19.09.2010

03.07., 12.07., 23.07.1980
25.07.2010
25.08.,31.08.1986
17.08.2003
30.09.2002
01.09.2011

Zvišanje temperature vode je posledica znižanja rečnega toka in posledično višine vodostaja zaradi
klimatskih sistemov. Najvišja temperatura reke Save je bila zabeležena 25. 07. 2010 (29,1°C).
Temperatura vode je bila za 1,1°C višja od najvišje dovoljene temperature reke Save po premešanju.
Predvidevamo, da je krivec za dvig temperature obsijanost zemeljske površine s sončnimi žarki
(insolacija) in ne NEK, saj ima zakonsko določen način obratovanja.
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Na podlagi vseh analiz, lahko izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti na vodnem prostoru omejimo
na mesec junij, julij in avgust, pri čemer je plovba že vnaprej zakonsko določena.
V preglednici 20 so podane primerne športne discipline v zadrževalnikih HE na Savi glede na dinamiko
vodnega toka in znanje vadečega kot nekakšen varnostni mehanizem zaščite rekreativcev pred
morebitno nesrečo.
Preglednica 20: Primernost disciplin glede na dinamiko vodnega toka in znanje vadečega (vir: [40] [41] [42] [44])

Veslanje – regatni čolni (enojci)
Veslanje – regatni čolni (dvojci in četverci)

Veslanje – manjši rekreativni čolni

Potovalni kajaki (seakayak), zložljivi in
ocean racing kajaki
Kajak in kanu za divje vode (''creek boat'' in
''river runner'')

''Sit-on-top'' kajak

Slalom

SUP

Jadranje
Avtonomno potapljanje
Plavanje

Plovba po reki Savi

''Wake park''
(vodna skakalnica, vlečnica za deskanje in
smučanje po vodi, skoki v vodo, …)

0-50 m3/s – primerno
nad 50 m3/s – ni primerno
0-50 m3/s – primerno
50-100 m3/s – manj primerno
nad 100 m3/s – ni primerno
0-50 m3/s – primerno
50-70 m3/s – manj primerno
nad 70 m3/s – ni primerno
0-50 m³/s – primerno
50-70 m³/s – primerno za imetnike rumenega vesla
70-100 m³/s – primerno za imetnike zelenega vesla
nad 100 m³/s – v umetni strugi ni primerno
0-50 m³/s – primerno
50-70 m³/s – primerno za imetnike rumenega vesla
70-100 m³/s – primerno za imetnike zelenega vesla
nad 100 m³/s – ni primerno
0-50 m³/s – primerno
50-70 m³/s – primerno za imetnike rumenega vesla
70-100 m³/s – primerno za imetnike zelenega vesla
nad 100 m³/s – ni primerno
0-50 m³/s – primerno
50-70 m³/s – primerno za imetnike rumenega vesla
70-100 m³/s – primerno za imetnike zelenega vesla
nad 100 m³/s – za imetnike modrega vesla
0-50 m³/s – primerno
50-70 m³/s – primerno za imetnike rumenega vesla
70-100 m³/s – primerno za imetnike zelenega vesla
nad 100 m³/s – ni primerno
Manj primerno, a možno z manjšimi jadrnicami
razreda optimist ob nižjih vodostajih (do 70 m³/s)
Prepovedano;
dovoljeno za policijo in reševanje ali z dovoljenjem
Ministrstva za kulturo
Ni primerno do podelitve statusa kopalne vode,
s statusom kopalne vode je varno do pretoka 50 m³/s
oz. hitrosti toka 0,3 m/s pri temperaturi vode med 16°
in 32°C
Plovba se izvaja na lastno odgovornost in je
dovoljena ob upoštevanju plovbnega režima in
skrbnika plovnega območja
Na lastno odgovornost pri upoštevanju vseh pravil s
strani skrbnika parka v primeru vzpostavitve
naravnega kopališča
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4.4 Analiza vpliva dejavnosti
Poseg pri izgradnji akumulacij je direkten in velik s pozitivnimi in negativnimi posledicami. Prednosti
so predvsem vodnogospodarske zaradi zmanjšanja poplav in povečanja sušnega pretoka. Negativne
posledice so spremembe v transportu sedimentov, režimu temperature vode in uničenju obstoječega
naravnega habitata. [6] [37]
Spremembe v naravnem in raznovrstnem habitatu lahko povzročijo razmnoževanje posameznih vrst,
tudi parazitov nevarnih za zdravje ljudi. Vsekakor je raznovrstnost vrst v novo nastalem habitatu manjša
kot v predhodnem naravnem, kar pa omogoča bohotenje posameznih vrst. [6] [37]
Kakovost vode se praviloma z akumulacijo izboljša. Zmanjša se motnost, trdota, koliformne bakterije,
organske snovi oksidirajo in pretok vode je bolj uravnovešen. Negativni vplivi so manjše prezračenje
vode, več neorganskih snovi in eksplozivni rast alg ter termalna stratifikacija vode v akumulaciji.
Največji negativni vplivi so povzročeni zaradi posrednega vpliva termalne stratifikacije, ki povzroči
anaerobne procese v hipolimniju. Termalni režim v akumulaciji je pod vplivom odvzema vode iz
zadrževalnika, ki lahko povzroči tok mrzle vode pod površinskimi sloji tople vode ali tok tople vode
nad sloji mrzle vode. Samočistilna sposobnost vodotoka je manjša zaradi znižane prezračevalne
zmožnosti (aeracija) vode v zadrževalniku.[6] [37]
V fazi gradnje lahko povzročimo:
-

onesnaženje sedimentov in zasipanje struge,
onesnaženje s pesticidi in derivati nafte,
erozija in oblikovanje sedimentov,
splošno onesnaženje pri izvajanju gradbenih del,
odpadki pri gradnji,
onesnaženje zraka med gradnjo,
hrup.

V območju bodoče akumulacije lahko povzročimo:
- sprememba namembnosti zemljišča vključno s preseljevanjem
ljudi,
- razvoj rekreacije z onesnaženjem okolja (parkirišča, sanitarije),
- vplivi sestave potopljenega zemljišča na kvaliteto vode v
akumulaciji (organske snovi in količina kisika, kovine),
- izgube naravnih divjih habitatov,
- režim voda v zadrževalniku - kakovost vode, temperatura,
stratifikacija, tokovi zaradi spremembe gostote vode,
- evtrofikacija,
- evaporacija,
- sprememba okolja in zmanjšanje števila vrst,
- zasipanje akumulacije s sedimenti,
- možnosti erozije brežin zadrževalnika,
- razvoj ribištva v akumulaciji.
Morebitni vplivi dolvodno od akumulacije in območja rabe vode:
- vplivi na prostorsko planiranje rabe zemljišč glede na pojav
akumulacije (varstvo pred poplavami, razvoj območja,
namakanje),
- vplivi namakanja na kakovost vode,
- spremembe v dolvodnih habitatih (ribe),
- vpliv pregrade kot ovire,
- splošni vplivi na režim voda (morfološke spremembe, trajanje
pretokov, biološki minimum, obrežna vegetacija),
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vplivi na spremembo temperature vode (delovanje iztočnega
objekta) - vplivi na ribe in rabo vode (kopanja, namakanje). [6]
[37]

4.5 Analiza posameznih interesov na rečnem okolju
Vsaka dejavnost vezana na rečno okolje ima svoje stališče glede organizacije, osnov odločanj, rabe in
zaščite voda, kar otežuje celovito upravljanje rečnega okolja, saj moramo še tako enostavne primere
reševati po posameznih enotah z različnimi udeleženci, kateri velikokrat niso dovolj strokovno
podkovani ali nezainteresirani v proces, in z nezadostno finančno pomočjo. Pri odločanju je največ težav
z organizacijskimi in osebnimi pogledi, saj pogosto zamenjamo vprašanje, kako gledamo na nekaj z
vprašanjem, kaj gledamo, ter z napačnimi in nerazumljivimi pogledi, ali pa kar zamenjamo
organizacijski pogled z osebnim.
Zgolj sodelovanje različnih strokovnih dejavnosti vključenih v proces odločanja, lahko zagotavlja
uspešno celovito upravljanje in razvoj rečnega okolja, ki poleg varstva okolja krepi tudi lokalno
gospodarstvo. Osnovni element integralnega reševanja posameznih interesov na rečnem okolju je torej
regionalizacija načrtovanja in upravljanja okolja, z ustreznim sodelovanjem posameznih dejavnosti
povezanih z vodo, ki bodo usposobljena za reševanje zapletenih in konfliktnih problemov v vodarstvu.
V preglednici 21 je podana primerjava nasprotujočih in komplementarnih interesov posameznih
dejavnosti povezanih z vodo. Kot vidimo iz preglednice, je večina dejavnosti z delno nasprotujočimi
interesi, pri čemer imajo prostočasne dejavnosti najmanjši vpliv na okolje in najmanj nasprotujočih
interesov med posameznimi dejavnostmi.
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Preglednica 21: Matrika nasprotujočih in komplementarnih interesov posameznih dejavnosti (vir: [6])
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4.6 Načrtovanje športno-rekreacijskih dejavnosti na rečnem prostoru v tujini
4.6.1

Evropa

»V drugih državah, zlasti v ZDA in drugih anglosaških deželah, se kompleksnosti urejanja rekreacijske
rabe bistveno bolj zavedajo. Načrtovanje rekreacijskih dejavnosti, med katerimi je tudi rekreacija na in
ob vodi, obravnavajo državni planski dokumenti (državni plani za rekreacijo na prostem kot sestavine
vodarskih planov) (internet 6; internet 12)« (Golja, A., Brilly, M., 2008, str. 3).
»Načrtovanje, ki izhaja iz stanja, potreb prebivalstva (anketni vprašalniki), prostorskih možnosti,
vključevanja javnosti v različne faze postopka, od zvezne ravni navzdol, poteka interdisciplinarno z
vključevanjem različnih uradov, agencij in parkov (Brumil in dr., 1999). V Angliji sprejemajo za
rekreacijo smernice strategije in politike, prav tako pa tudi lokalne (operativne) plane okoljskih agencij
(internet 11)« (Golja, A., Brilly, M., 2008, str. 3).
»Velik poudarek je namenjen dostopnosti voda in razpoložljivosti zemljišč za urejanje infrastrukture, ki
je povezana z lastništvom. Razen zemljišč na območjih s statusom varovanja je večina zemljišč v
različnih oblikah v zasebni lasti (internet 7). Uporaba zemljišč z opredeljenimi obveznostmi udeležencev
je urejena z odškodninami oz. rentami« (Golja, A., Brilly, M., 2008, str. 3).
»Ureditev vodnorekreacijskih dejavnosti je v parkih drugih alpskih držav različna (Šolar, 2002). V
Nemčiji so dejavnosti načeloma dovoljene, prepovedane in omejene pa na območjih s pomembno
naravno dediščino. V narodnem parku Berchtesgaden so zakonsko prepovedane« (Golja, A., Brilly, M.,
2008, str. 3).
»Francija je bila v preteklosti najbolj liberalna, a imajo zaradi preobremenjenosti naravnega okolja z
vodnimi športi v zadnjem času velike težave. V narodnih parkih so že vpeljali omejitve (internet 9). Kjer
so vodni športi dovoljeni, so določene stalne vstopne in izstopne točke, urejena so varovališča« (Golja,
A., Brilly, M., 2008, str. 3).
»Avstrija ureja vodne športe z deželnimi zakoni o varstvu narave (internet 5). Upoštevane so strokovne
podlage naravovarstvenih ustanov. Mirne cone so izločene, zato tam športnorekreacijska raba ni
dovoljena. V narodnem parku Hohe Tauern (internet 13) so športnorekreacijske dejavnosti na vodotokih
prepovedane. Kjer je rekreacija dovoljena in infrastruktura urejena, je lastnikom zemljišč priznana letna
odškodnina« (Golja, A., Brilly, M., 2008, str. 3).

4.6.2

Združene države Amerike

V preteklih letih so številne lokalne, državne in zvezdne organizacije po vsej ZDA, prepoznale potencial
vodnih poti na rekah, jezerih in drugih plovnih poteh. Vzpostavili so tako imenovan Nacionalni sistem
vodnih poti (v nadaljevanju NWTS), ki združuje obstoječe in nove vodne poti v enotno nacionalno
mrežo. NWTS ponuja raznovrstne rekreacijske, zgodovinske, kulturne in izobraževalne priložnosti kot
tudi priložnost udejstvovanja pri varovanju narave in ohranjanju kulturne krajine. [38]
Nove vodne poti, ki postanejo del sistema, lahko določi samo s kongres, tajnik notranjega ministrstva
ali sekretar za kmetijstvo oz. vodne poti v sodelovanju z nacionalno Gozdno službo, odvisno od željene
označbe vodne poti. Z vsako vodno potjo upravlja lokalni organ (lokalna, državna, zvezdna; neprofitna
ali medagencijska organizacija), kateri je odgovoren za morebitno nastalo škodo ali stroške. [38]
Medagencijska skupina skrbnikov s strani RTCA, skrbi za usklajevanje in podporo posameznih vodnih
poti. Medsebojno povezovanje znotraj NWTS pa izvaja RTCA na podlagi pridobljenih informacij s
strani skrbnikov, saj pregleduje nacionalne programe za označevanje poti, razširja uporabne informacije
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upravljalcem po vsej državi ter razvija in vzdržuje spletno stran NWTS, kjer se obiskovalci lahko
seznanijo o sistemu in najboljših praksah upravljanja vodnih poti. [38]
Vodna pot z oznako nacionalna vodna pot, mora izpolnjevati štiri kriterije, in sicer:
- Pot in njeni dostopi so javni ter načrtovani, projektirani in vzdrževani v skladu z najboljšimi
načini upravljanja, v skladu za predvideno rabo
- Pot je v skladu z veljavnimi okoljskimi zakoni in rabo zemljišč
- Minimalna 10-letna obratovalna doba po prejetju oznake
- Lastniki parcel, na katerih so dostopne točke, morajo podpreti imenovano pot [38]
Poleg zgoraj naštetih kriterijev mora vodna pot vključevati tudi naslednje prakse upravljanja:
- Možnost rekreacije: Na vodnih poteh so vzpostavljene javne dostopne točke, ki omogočajo
dostop za raznolike aktivnosti in rekreacije znotraj ali izven vodnih poti
- Izobraževanje: Obiskovalci in uporabniki vodnih poti se lahko seznanijo s kulturno dediščino,
čolnarjenjem, pomenom vodnih virov in etike na prostem
- Ohranjanje narave: Vodna pot omogoča razvijanje in izvajanje strategij lokalnih skupnosti za
izboljšanje in obnavljanje obstoječih plovnih poti in okoliških zemljišč
- Podpora lokalnih skupnosti: Lokalne skupnosti upravljajo, nudijo podporo in vzdržujejo
vodne poti
- Informacije javnega značaja: Dostopne informacije o vodotokih, kakovosti vode, poteh,
dostopih, nevarnostih ter kulturnih, zgodovinskih in naravnih posebnostih
- Vzdrževanje: Gradnja, adaptacija in vzdrževanje temelji na trajnostnem razvoju
- Načrtovanje: Ohranitev vodnih poti z jasno vizijo, zagotovljenimi predhodnimi pogoji in
dobrimi strategijami upravljanja [38]
Prednosti NSWT:
- nacionalna promocija in prepoznavnost v svetu
- medsebojna podpora in izmenjava znanj kot del nacionalne mreže
- možnost pridobitve tehnične pomoči in financiranja pri načrtovanju ter izvajanju projektov na
vodnih poteh
- pomoč pri upravljanju in vzdrževanju poti
- višja stopnja zaščite pri rekreaciji in vodnih virih
- pozitiven gospodarski vpliv zaradi povečanega turizma
- nova znanja, spletna baza podatkov, izboljšana kvaliteta življenja itd. [38]

4.7 Analiza vpliva odstranjevanja sedimentov iz akumulacij HE na vodni režim
Vpliv bodoče verige na podtalnico lahko ločimo na direktne in indirektne vplive, vplive na količine in
kakovost podtalnice ter primarne in sekundarne vplive. Obseg in obremenitev posameznega vpliva je
odvisna od okoliščin oziroma naravnih pogojev (vrsta sedimentov, količina sedimentov, sestava
sedimentov, hitrosti in pretoki vode) lastnosti objekta, akumulacije in spremljajočih posegov
(porazdelitev in posedanje sedimentov vzdolž toka). Proces je zelo dinamičen ker se posamezni vplivi
spreminjajo s časom. [6] [37]
V začetku prevladujejo predvsem direktni, primarni vplivi, ko se zaradi dviga gladine vode v strugi voda
iz akumulacij infiltrira v podtalnico. Količine so odvisne od hidrodinamičnih lastnosti vodonosnika in
gradbenih ukrepov za zmanjšanje infiltracije oziroma filtracijsko zaščito objekta in ogroženih površin
(neprepustne zavese in drenaža). Kakovost podtalnice je podobna kakovosti vode v akumulaciji, zaradi
filtracije skozi posedle sedimente so lahko koncentracije raztopljenih snovi v vodi le nekoliko nižje kot
v reki. Zaradi posedanja drobnih delcev se infiltracija vode v podzemlje hitro zmanjšuje (po
eksponencialni soodvisnosti) in nato umiri. Kakovost se bistveno ne spreminja, razen če se v zablatenem
sloju ne naberejo strupene snovi, kot posledica ekološke nesreče v povodju. S časom se lahko infiltracija
podtalnice zmanjša pod količine, ki so dotekale v vodonosnik pred izgradnjo akumulacije in je potrebno
predvideti ukrepe bogatenja. Omenjeni posegi močno spreminjajo režim tokov podzemnih voda in lahko
preusmerijo obstoječa onesnaženja v vodarno ali pa jih odvrnejo od nje. [6] [37]
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Sekundarni vplivi se nanašajo na spremembe režima zalednih voda in spremljajočih objektov. Zaledne
vode, ki so se drenirale v reko spremenijo smer zaradi zajezene vode v akumulaciji. Spremenjene
tokovnice spremenijo obliko in velikost prispevnih površin vodnjakov in preusmerijo tudi onesnažene
tokovnice. Ureditev okolice akumulacije zahteva izgradnjo sekundarnih objektov za regulacijo pritokov,
zaščito obrežnih površin, izgradnjo kanalizacije in drenaž. Vsi ti objekti vplivajo na režim podzemnih
voda s povečano ali zmanjšano infiltracijo in sekundarnim preusmerjanjem tokovnic podzemnih voda.
S časom lahko sekundarni vplivi celo postanejo prevladujoči v režimu podtalnice. [6] [37]
Indirektni vplivi so vezani na razvoj in ukrepe, ki spremljajo izgradnjo akumulacije. Spremenjene trase
prometnic, urbanizacija na varovanih območjih, spremenjena raba zemljišč povzročijo zahteve po
dodatnih količinah rabe vode in vplivajo tudi na kakovost podtalnice. [6] [37]
Primerne in direktne vplive lahko opredelimo na osnovi projektne dokumentacije in analiziramo s
pomočjo ustreznih matematičnih modelov. Ukrepi sanacije so praviloma tudi sestavni del izgradnje
objekta, indirektne in sekundarne vplive pa lahko samo ocenimo in jih nato spremljamo z monitoringom
ter ukrepamo, ko jih ugotovimo. [6] [37]
4.8 Analiza turizma na obravnavanem območju
Zdraviliški turizem je na območju Posavja ena najbolj razvitih in prepoznavnih oblik turizma, saj so
termalno vodo, na območju Čateškega polja, odkrili že pred več kot 200 leti. Terme Čatež črpajo
termalno vodo (58 - 63 °C) iz 11 vrtin na globini med 300 in 600 m, s pretokom 60 l/s. Terme Paradiso
od leta 2009 črpajo termalno vodo (54,6 °C, 7,2 pH in 368 mg/l celokupne mineralizacije) iz 706 m
globoke vrtine na območju Dobove. Poleg zdraviliškega turizma se občina Brežice ponaša kar s 130letno splavarsko tradicijo, ki je danes namenjena zgolj turistični ponudbi. [35] [36]
Rekreativni turizem je razvit zgolj na urbanih in turističnih območjih. Z izgradnjo verige HE na reki
Savi, so se na zadrževalnikih HE izoblikovale nove oblike rekreacije, vendar je potrebno območje
najprej ustrezno urediti (prostor za počitek, koši za smeti), povezati z že obstoječo javno infrastrukturo
ter omogočiti ustrezen dostop do brežin.
Športni turizem je na območju Posavja dobro razvit bodisi na različnih nivojih ali področjih.
Tekmovanja športnega ribolova potekajo na reki Savi in umetnih ribnikih, skupinska tekmovanja na
prostem ali v dvorani (nogomet, rokomet, košarka, odbojka), kasaške dirke, motokros in navsezadnje
Grand prix. Razvita sta tudi kulturni in verski turizem, ki dodatno krepita ponudbo.

4.9 Analiza prostorskih ureditev na obravnavanem območju
Brežine so urejene iz povaljanih plasti kamna in peska (makadam), vzdolž katerih poteka delno urejena
kolesarska pot, ki ni osvetljena ne asfaltirana. Del kolesarske poti poteka tudi po obstoječih prometnicah
ter novih poteh in cestah iz DPN. Nivojski prehodi pešpoti čez prometnice in železniške proge so
ustrezno izvedeni ter signalizirani. Pri HE Blanca poteka 500 m odsek kolesarske poti po obstoječi
prometnici, v Krškem pa kar 7,8 km odsek, zaradi NEK in intenzivnih kmetijskih površin. Naprej od
HE Brežice poteka kolesarska pot ponovno po obstoječih lokalnih prometnicah vse do državne meje z
Republiko Hrvaško. Obravnavano območje ima premalo razgledišč in počivališč s pripadajočo drobno
urbano opremo (koši za smeti, klopi, opozorilne, svetlobne in pojasnjevalne table) in le posamezni
odseki brežin so ponovno zasajeni z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo.
Rečna pristanišča ter vstopno-izstopna mesta so ustrezno urejena za izvajanje plovbe in prostočasnih
dejavnosti na zadrževalnikih HE. Atraktivna sta predvsem pristanišča TRC Savus (Radeče) in Gunte
(Brestanica).
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Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC Radeče) je ena boljših javnih organizacij, ki deluje
na področju športno-rekreativnih in kulturnih dejavnosti, neformalnem izobraževanju ter razvoju in
pospeševanju turizma v občini Radeče. KTRC Radeče je nadgradil zadrževalnike in vzpostavil dobro
organizirano mrežo zanimivosti in dejavnosti, ki poleg lokalnih prebivalcev privablja tudi številne
turiste. KTRC Radeče je zagotovo ena boljših praks v Evropi in na svetu, zato je ključnega pomena, da
se celotna veriga zadrževalnikov, načrtuje in ureja po njegovem vzoru. Poleg tega pa ne smemo pozabiti
na Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica), ki je na
rečnem prostoru občine Sevnica in pristanu Orehovo, kjer je tudi upravljalec, vzpostavil atraktiven
prostor za izvajanje prostočasnih dejavnosti (plovba, čolnarjenje, trim steza Sevnica itd.).Odsek
dolvodno od HE Boštanj še ni ustrezno urejen za potrebe turizma v zadrževalnikih. Vse potrebne
informacije glede izvajanja prostočasnih dejavnosti v zadrževalnikih so javno dostopne na straneh
KTRC Radeče in KŠTM Sevnica. [59] [60]
Organiziranih športno-rekreacijskih dejavnosti na vodnem prostoru Save v Posavju ni, na obvodnem
prostoru pa so se izoblikovale skupine ljudi, t.i. urbanih tekačev, ki del organiziranih skupinskih vadb
izvajajo na brežinah v Boštanju, Sevnici, Krškem in Brežicah.
Ribolovna trasa je vzpostavljena na Hotemežu pri Radečah in promovirana s strani KTRC Radeče.
Raznolikost rib ter idilična naravna kulisa, ki so jo člani ribiške družine Radeče še dodatno uredili in s
tem omogočili vsem ribičem enake pogoje, uvršča traso med eno najboljših in najlepših tras v Evropi.
Ribiški platoji, pravokotne oblike, so narejeni iz lokalnih materialov ter pilotirani na brežino. Zmerna
in raznovrstna zarast brežine v poletnih mesecih nudi senco ter dodatno utrjuje brežino. Vzdolž reke
Save je prav tako speljana služnostna kolovozna pot, ki omogoča transport ter izvajanje športnorekreacijskih dejavnosti. Območje združuje ljubitelje narave in športnega ribolova, kjer potekajo
državna in svetovna ribolovna prvenstva.

4.10 Anketa
Zadrževalniki HE na spodnji Savi so zgolj rekreativno razviti (kolesarstvo, tek), zato smo se odločili,
da na podlagi spletnega vprašalnika ugotovimo, kakšno mnenje imajo anketiranci glede potenciala
zadrževalnikov in rečnega prostora za razvoj športno-rekreativnih in prostočasnih dejavnosti, trenutnih
ureditev na območju, ter ureditve, ki bi privabile lokalne prebivalce kot tudi tujce. Da bi čim bolje ocenili
stanje na zadrževalnikih HE na Savi v Posavju, smo se odločili, da opravimo spletno anketo. Anketa je
bila sestavljena iz 14 vprašanj. V prvem delu ankete je bil možen zgolj en odgovor na vprašanje, v
drugem delu pa je bilo potrebno trditve ocenite z lestvico od 1 do 5. Zadnje vprašanje smo zasnovali
tako, da bi pridobili povratno informacijo anketirancev o ureditvah, ki bi povečale potencial savskega
rečnega prostora za razvoj športno-rekreativnih in prostočasnih dejavnosti. V prilogi P je podan
vprašalnik.
Na nagovor spletne ankete je kliknilo 413 ljudi (100 %) od tega je le četrtina kliknila naprej na anketo.
Anketo je pričelo izpolnjevati le 72 anketirancev, od tega 2 nepopolno. Statistično populacijo naše
ankete zajema 413 ljudi, vzorec pa70 ljudi. Glede na velikost populacije, bi vzorec moral zajeti vsaj 200
ljudi, da bi le-ta postal verjetnosten in zanesljiv za statistično sklepanje na celotno populacijo (95%
stopnja zaupanja z največ 5% tveganjem). Vzorec v našem primeru ni reprezentativen, saj slabo
posreduje lastnosti celotne populacije, zato tovrstnega statističnega sklepanja ne moremo uporabiti,
lahko pa preverimo 1. raziskovalno vprašanje delovne hipoteze iz 1.3 poglavja.
Anketiranih je bilo torej 70 ljudi (100 %), od tega 45 žensk in 23 moških, starih nekje med 10 in 80 let.
Najbolj številčna anketirana skupina (40 %) je bila sestavljena iz 21 žensk in 7 moških starih med 20 in
30 let prebivajočih v občini Krško z visokošolsko strokovno oz. univerzitetno izobrazbo (Grafikon 7).
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Grafikon 7: Razporeditev anketirancev v starostne skupine (vir: [34])

V preglednici 22 je prikazana razporeditev anketirancev glede na starost in občino, v kateri preživijo
največ časa. Anketiranci prihajajo predvsem iz občine Krško (59 %) in Brežice (16 %) ter drugih
občinah (Ljubljana, Maribor, Kozje, Žalec, Ig, Kranj, Mirna). Glede na velik delež anketirancev izven
Posavja, lahko na podlagi vprašalnika, preverimo katere ureditve bi privabile tudi njih kot tujce, ne samo
lokalne prebivalce.
Preglednica 22: Razporeditev anketirancev v starostne skupine glede na prebivališče (vir: [34])

4.10.1 Sklep ankete
Rezultati ankete se nahajajo v prilogi R.
Na podlagi rezultatov analize lahko zaključimo:
– 96 % anketirancev se strinja, da je rečni prostor v dolini reke Save kljub HE zanimiv za
rekreacijo.
– potencial savskega rečnega prostora za razvoj športno-rekreativnih in prostočasnih dejavnosti
je bil ocenjen s povprečno oceno 4,1, kar pomeni, da so anketiranci mnenja, da ima rečni
prostor velik potencial za razvoj dejavnosti, vendar je trenutno premalo izkoriščen.
– trenutna turistična in rekreativna izraba savskega rečnega prostora je bila ocenjena s
povprečno oceno 2,3, kar pomeni, da so anketiranci mnenja, da zadrževalniki skoraj niso
izkoriščeni.
– glede na rečni prostor reke Save, so anketiranci mnenja, da je prostor pomemben za
preživljanje prostega časa in razvoj rekreativnih dejavnosti, lokalne skupnosti in prebivalcev,
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vpliva na dobro počutje in kakovost bivalnega okolja, prispeva h kvalitetnejši in bogatejši
ponudbi ter da ima območje slabo urejene poti in javno infrastrukturo (parkirna mesta,
sanitarije, varen dostop do vode). Anketiranci se kljub reki Savi in železnici počutijo varne,
hkrati pa se ne strinjajo s trditvijo, da je območje premalo atraktivno za preživljanje prostega
časa.
glede na ureditev, ki bi privabile ljudi na rečni prostor, so anketiranci mnenja, da bi bila
samostojna in urejena kolesarska steza od HE Vrhovo do HE Mokrice, najboljša ureditev na
danem prostoru. Sledijo urejena počivališča s koši za smeti, piknik prostori, športnorekreacijski centri, raznovrstna tekmovanja na rečnem prostoru, naravna kopališča ter vodni
parki.
po mnenju anketirancev je za razvoj območja, poleg ureditev, potrebno nadgraditi predvsem
ponudbo z raznovrstnimi športno-rekreacijskimi aktivnostmi, katerim sledijo razne prireditve
z raznovrstno turistično ponudbo (zdraviliški, rekreativni, športni turizem) in reklamiranjem
naravnih zanimivosti. Po njihovem mnenju kulturna dediščina, gastronomija in ugodne
namestitve nimajo večjega vpliva na dodaten obisk.
anketiranci se strinjajo, da je potrebno celotno območje še ustrezno signalizirati, urediti skupni
informacijski center z javno dostopnimi podatki, omogočiti dostop invalidom in hišnim
ljubljenčkom, zagotoviti varnost na nivojskih prehodih ter uvesti nove izobraževalne in
turistične atrakcije. Delno se strinjajo tudi z varnostnimi nadzori pristojnih služb in točno
določenimi pravili in navodili za izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti na posameznih
območjih (conacije športov).
dodatne ureditve po mnenju anketirancev:
- gostinska ponudba
- izboljšanje kvalitete savske vode
- prepoved lova na rečne ptice zaradi prisotnosti rekreativcev
- nove tematske poti
- ustrezne označbe kolesarskih in peš poti
- igrala, fitnes naprave, organiziran šport
- boljša promocija območja
- uvedba zdraviliško-rekreativnih storitev
- ponudba lokalne kulinarike in promocija domačih vin
- asfaltirane poti
- vzdrževanje poti in urejanje okolice
- dodatna favna in flora na območju
- kamping prostori
- javna razsvetljava
- boksi z vrečkami za pasje iztrebke

4.11 SWOT analiza
Pri SWOT analizi (preglednica 23 in 24) smo vzeli pod drobnogled štiri aspekte (prednosti, slabosti,
priložnosti ter nevarnosti) pri verigi HE na Savi in ureditvah, nujnih za potrebe turizma v zadrževalnikih
HE na Savi, ki so nam lahko v pomoč pri nadaljnjih strateških odločitvah. Prednosti in slabosti se
nanašajo na notranje dejavnike v območju lastnega vpliva, priložnosti in nevarnosti pa na zunanje
dejavnike, na katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti nič, kot le to, da si prilagodimo
notranje lastnosti. Splošna strategija je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti,
izkoristimo dane priložnosti ter se izognemo morebitnim nevarnostim na rečnem okolju. Katero končno
strategijo bomo izbrali, je odvisno od nas, zato je ključnega pomena, da turistični in rekreativni potencial
reke Save razvijemo do takšne mere, s katerim ne bomo še dodatno obremenili že tako občutljivega
vodnega telesa.
Reka Sava ima velik potencial, zato je nujnega pomena, da že urejen prostor maksimalno uporabimo za
izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti, s katerimi ne samo da izboljšujemo kakovost življenja
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temveč nudimo možnost izvajanja raznovrstnih in hkrati atraktivnih prostočasnih ali turističnih
dejavnosti. Prostočasne dejavnosti na prostoru želimo približati ne samo rekreativcem, temveč tudi
tistim, ki se zaradi telesnih hib ne morejo rekreirati ali socialno šibkim, kateri si plačanih aktivnosti ne
morejo privoščiti, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na sprehajalce hišnih ljubljenčkov in njihove
potrebe.
Za varno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti na vodnem prostoru moramo zagotoviti zgolj varen
dostop in izstop iz vode, majhno hitrost vode brez nevarnih vrtincev, potrebno globino, temperaturo in
ustrezno kakovost vode. V primeru, da izvedba naravnih kopališč ni mogoča, lahko uredimo kopalna
območja, kjer varovanje pred utopitvami in poškodbami ni urejeno.
Preglednica 23: SWOT analiza verige HE na Savi v Posavski regiji

PREDNOSTI
- protipoplavna varnost,
- reguliranje visokih pretokov,
- dvig podtalnice (nižji stroški vode),
- možnost razširitve naselij,
- ekonomski razvoj regije,
- formiramo veliko vodno telo,
- ureditev rečnega prostora,
- potencialni razvoj določenih vej turizma.
PRILOŽNOSTI
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
- nova delovna mesta,
- možnost socialnih aktivnosti v zadrževalnikih
hidroelektrarn,
- druga gospodarska raba zbiralnikov
(namakanje).

SLABOSTI
- sprememba naravnih procesov in biotopov,
- ilegalna odlagališča odpadkov zaradi lažjih
dostopov do rečnega prostora,
- neustrezna in parcialna zakonodaja z obsežno
dokumentacijo in predolgimi časovnimi
okvirji,
- obratovalni povratni valovi.

NEVARNOSTI
- nepravilno obratovanje HE (izpiranje plavja) in
vodni skok izven podslapja,
- neurejene gramoznice,
- vprašljiva varnost NEK v primeru porušitve
gorvodne pregrade zaradi potresa ali drugega
vzroka,
- toplotna onesnaženost reke Save zaradi
nizkega pretoka z zmanjšano vsebnostjo zraka,
insolacije (obsevanje zemeljske oble s
sončnimi žarki) in odpadne hladilne vode
NEK.
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Preglednica 24: SWOT analiza za nadaljnji razvoj turizma v Posavju

PREDNOSTI
- edinstveno turistično doživetje,
- neposredna rekreacija,
- poljubna ureditev več kot 100 km rečnih
brežin,
- relativno nizke investicije ureditev,
- dodatno zaposlovanje lokalnih prebivalcev,
- povpraševanje po športno-rekreacijskih
dejavnostih,
- nizko onesnaženje okolja,
- bližina prometnih koridorjev,
- izboljšana kakovost življenja in bivalnega
okolja.

SLABOSTI
- necelovito upravljanje in načrtovanje območja,
- številni akterji brez ustreznega strokovnega
znanja z različnimi pristopi v procesu
odločanja,
- neustrezno medsektorsko sodelovanje na
lokalnem, regionalnem in državnem nivoju,
- neusklajena in parcialna zakonodaja,
- nezadostni varnostni nadzori,
- neurejena infrastruktura (parking prostori,
sanitarije, drobna urbana oprema) z neustrezno
signalizacijo na rečnem prostoru,
- razlika temperatur v zadrževalnikih
(višja temperatura) in dolvodnih tokih
(nižja temperatura),
- nizek odstotek lokalnega prebivalstva
(gospodarno trajnostno načrtovanje rečnega
prostora),
- podrejanje naravovarstvenega imperativa
ekonomskim interesom in interesom širše
družbe,
- slabo premešanje odpadne hladilne vode z reko
Savo.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

- rekreacijski razvoj na celotnem
rečnem prostoru Posavja,
- okrepitev vseh vej turizma, ne samo
zdraviliškega turizma,
- tematske poti,
- kamp prostori,
- oživljanje tradicije (brod na Savi) in dopolnitev
plovbnega režima in športno-rekreacijskih
dejavnosti,
- dopolnitev zakonodaje,
- ureditev celovitega sistema upravljanja z
okoljem z možnostjo razširitve po celotnem
slovenskem prostoru,
- enotna spletna stran z vso turistično ponudbo,
- državno, medsektorsko in medobčinsko
povezovanje,
- prireditve na državnem ali mednarodnem
nivoju (sejmi, festivali, tekmovanja, kolegiji),
- kopališča in vodni parki,
- pasje plaže,
- načrtovanje akumulacij vnaprej,
- izvedba ''vikend športov''
- pridobitev evropskih sredstev,
- ureditev gramoznih jam z enakomerno vodno
dinamiko za potrebe treningov in tekmovanj,
- odpadno hladilno vodo NEK speljati v
gramoznico.

- neustrezne ureditve za izvajanje športnorekreacijskih dejavnosti,
- neučinkovito izvajanje predpisov,
- neustrezno informiranje javnosti glede varnega
izvajanja športno-rekreacijskih dejavnosti na
posameznih rečnih odsekih,
- onesnaženje okolja zaradi neustreznih ureditev
in javne infrastrukture.
- obratovalni povratni valovi.
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5

PREDLOGI CELOVITEUREDITVE 6 ZADRŽEVALNIKOV HE NA SAVI V
POSAVSKI REGIJI

5.1 Predlog ureditve organizacije na celotnem območju
Na območju Spodnjeposavske regije ni enotnega nosilca dejavnosti, ki bi celovito upravljal z območjem
(4 občine, 2 družbi, ki izkoriščata energetski potencial spodnje Save, 4 ribiške družine in 49 turističnih
društev) zato je potrebna vzpostavitev regionalnega centra, a pred vzpostavitvijo centra je najprej
potrebno:
– prilagoditi zakonodajo ter urediti lokalne akterje, njihova razmerja in odgovornosti,,
– obvezno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor s področja varstva, rabe in urejanja voda
ter prostorskega razvoja,
– uvesti celovito upravljanje dejavnosti na verigi HE na spodnji Savi,
– določiti nosilca dejavnosti za celotno območje z ustrezno strokovno izobrazbo,
– določiti enoten postopek mejnih parametrov, monitoringov, inventarizacij in evalvacij,
– uskladiti akterje, njihova razmerja in odgovornosti,
– interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje,
– določiti tržne in netržne dejavnosti javnega zavoda.
Po vzpostavitvi celovitega upravljanja sledi načrtovanje zadrževalnikov s strani regionalnega centra, še
pred pričetkom gradnje HE, in določitev mejnih obremenitev na vodno okolje pri načrtovanju kapacitet
in conacij športno-rekreativnih dejavnosti.
Na podlagi dobrih praks, bi lahko na območju spodnjega toka reke Save sledili smernicam KTRC
Radeče in ZDA, iz podpoglavja 4.6.2., glede organizacije in upravljanja s celotnim sistemom vodnih
poti. S tehničnimi ureditvami na zadrževalnikih HE, bi lokalnim prebivalcem kot turistom, ponudili
izvajanje raznovrstnih rekreacijskih, športnih, zgodovinskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti kot
tudi priložnost udejstvovanja pri varovanju narave in urejanja okolja.

Slika 10: Organigram regionalnega centra Posavje

Slika 10 predstavlja organigram regionalnega centra s petimi oddelki in upravljalcem območja.
Upravljalec organizira medsebojno delovanje vseh oddelkov znotraj centra in upravlja s celotnim
območje. Znotraj oddelka za družbene dejavnosti delujejo 4 ribiške družine, skrbniki plovnih območij
in 49 turistični društev, ki na podlagi vseh turističnih ponudb, urejajo spletno stran z javno dostopnimi
podatki, organizirajo in iščejo nove ponudbe ter tržijo celotno območje (rečni prostor, namestitve,
zanimivosti, prireditve, itd.). Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in dejavnosti zajema družbi SEL
d.o.o. in HESS d.o.o., kot imetnika vodne pravice za proizvodnjo električne energije, ter komunalno
podjetje, ki deluje z oddelkom za urejanje prostora. Naloga družbe SEL d.o.o. in HESS d.o.o. je
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vzdrževanje celotne verige HE in informiranje skrbnikov plovnih območij. Oddelek za urejanje prostora
izvaja ustrezne tehnične ureditve za izvajanje športno-rekreacijskih in gospodarskih dejavnosti na
vodnem prostoru ter oskrbuje in zasaja zadrževalnike. Medobčinski inšpektorat izvaja monitoring in
varnostne nadzore po celotni verigi HE na spodnjem toku reke Save.
Regionalno združenje posavskih občin bi izoblikovalo delovno skupino specialistov iz različnih
akademskih disciplin, ki bi skupaj z upravljalcem območja, sodelovala pri celovitem upravljanju in
načrtovanju območja. Interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje bi potekalo tudi z Ministrstvom
za okolje in prostor, ki bi aktivno sodelovalo pri odločanju na področju načrtovanja prostora, varstvu,
rabi in urejanju voda, bodisi preko svetovalcev ali direkcij oz. agencij. Z ustrezno organizacijo celotnega
sistema s celovitim načrtovanjem in upravljanjem prostora, lahko izpopolnjen sistem vzpostavimo po
celotnem slovenskem prostoru, in izoblikujemo nacionalno mrežo s številnimi prednostmi, podobno kot
so jo vzpostavili v Združenih državah Amerike z NWTS sistemom.

5.2 Predlog tehničnih ureditev za izvajanje dejavnosti
V preglednici 25 so podane potrebne ureditve za nemoteno izvajanje posameznih prostočasnih
dejavnosti na reki Savi. Na podlagi medsebojne primerjave dejavnosti je razvidno, da je v vseh primerih
potrebna zgolj ustrezna ureditev dostopov do vodnega okolja s pripadajočo infrastrukturo ter ustrezni
hidrološki in meteorološki pogoji.
Preglednica 25: Ureditve za nemoteno izvajanje posameznih prostočasnih dejavnosti na reki Savi

Pasivna rekreacija

Veslanje

Kajakaštvo

Plavanje na
naravnem kopališču

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

enostaven in varen dostop do brežin,
zagotovljena ustrezna infrastruktura,
krajinska ureditev (zasaditev dreves),
prostori za počitek in zbiranje smeti.
enostaven in varen dostop do vodnega okolja,
dostopne in urejene poševne brežine za varno spuščanje čolnov,
odstranitev rečnih ovir in odvečne zarasti,
ustrezni meteorološki in hidrološki pogoji,
prostori za počitek in zbiranje smeti.
enostaven in varen dostop do vodnega okolja,
dostopne in urejene poševne brežine za varno spuščanje čolnov,
odstranitev rečnih ovir in odvečne zarasti,
akumulacija za regulacijo toka,
posebni objekti na brežinah (umetne steze),
urejanje iztočnih kanalov,
ustrezna plovna globina in širina,
ustrezna infrastruktura za potrebe treningov in tekmovanj,
ustrezni meteorološki in hidrološki pogoji,
prostori za počitek in zbiranje smeti.
enostaven in varen dostop do vodnega okolja,
odstranitev rečnih ovir in odvečne zarasti,
zagotovljena ustrezna varnost pred utopitvijo,
zagotovljena ustrezna infrastruktura (sanitarije, parkirna mesta, …)
zagotovljena ustrezna kvaliteta vode,
na območjih peščenih in gramoznih sipin ali urejenih sidriščih,
ustrezni meteorološki in hidrološki pogoji,
prostori za počitek in zbiranje smeti.
… se nadaljuje
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… nadaljevanje Preglednice 25
Plovba

Jadranje

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

enostaven dostop do vodnega okolja,
odstranitev rečnih ovir in odvečne zarasti,
zagotovljena ustrezna infrastruktura (parkirna mesta),
dostopne in urejene poševne brežine z ustrezno infrastrukturo za
spuščanje čolnov,
zadostna globina za sidranje in spuščanje,
stalna sidrišča izven struge,
ustrezni privezi in pomoli,
ustrezni meteorološki in hidrološki pogoji,
prostori za počitek in zbiranje smeti.
enostaven in varen dostop do vodnega okolja,
dostopne in urejene poševne brežine za varno spuščanje čolnov,
odstranitev rečnih ovir in odvečne zarasti,
ustrezni meteorološki in hidrološki pogoji,
prostori za počitek in zbiranje smeti.

Gospodarska raba zbiralnikov
Zbiralnike lahko v času suš in poplav strateško uporabimo za namakanje kmetijskih površin, vzdolž reke
Save (predvsem na Krško-Brežiškem polju), ki je kmetijstvo zelo intenzivno in razširjeno. Pred
postavitvijo namakalnega sistema (slika 11) je potrebno na Občini preveriti, ali lahko na podlagi OPN,
umestimo namakalni sistem s pripadajočo infrastrukturo v prostor. Nato sledi pridobitev vodnega
dovoljenja, hidrološko poročilo (v primeru, če črpamo vodo iz vrtine), vodno soglasje, gradbeno
dovoljenje in navsezadnje odločbo o uvedbi namakalnega sistema. Pri namakalnih sistemih je potrebno
poudariti strokovno in odgovorno rabo vode v kmetijstvu, saj je namakanje zgolj podpora dobri
tehnologiji in ne rešitev slabih tehnologij.
Po Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save mora koncesionar, SEL
d.o.o. in HESS d.o.o., omogočiti za namakanje kmetijskih zemljišč do NEK največ 4 m3/s in še dodatne
4 m3/s do državne meje. Veriga zadrževalnikov HE vključuje izgradnjo 7 odvzemnih mest za črpališča
za potrebe namakanja na posameznih akumulacijah, a ker gradnja HE Mokrice ni dokončana, na to vodo
še ne moramo računati.[58]

Slika 11: Shema namakalnega sistema (vir: [6])
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V primeru, da se odločimo za vzpostavitev namakalnega sistema, moramo dejavnost urediti o te meje,
da z delovanjem ne motimo ostalih negospodarskih dejavnosti na rečnem prostoru, in določiti
upravljalca namakalnega sistema, ki na podlagi načrtovanega odvzema vode korektno izvaja
gospodarsko dejavnost.

5.3 Predlog ureditev infrastrukture
Za vadbene objekte, namenjene športu in rekreaciji, investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja,
zadošča zgolj ustrezno pridobljena lokacijska informacija za gradnjo enostavnih objektov, vendar je pri
tem potrebno upoštevati naslednje pogoje. Ti so: da se objekt šteje za enostavni oz. vadbeni so, da je
objekt grajen izključno iz naravnih materialov, da ne sme spreminjati naravnih značilnosti okolja, da je
lahko priključen samo na obstoječe priključke ter, če je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje zgolj za
en objekt v celotnem kompleksu, je potrebno pridobiti tudi za ostale. [48]
Rečni pristan
Pri načrtovanju rečnega pristana je potrebno zagotoviti ustrezno in funkcionalno vključitev objektov v
rečni prostor. Urediti je potrebno klančine za splavitev plovil, priveze, pomole ter javne prostore za
sanitarije, oskrbo z vodo in gorivom.
Rečne pristane lahko uredimo z lokalnimi materiali, kot prikazuje slika 12, ali z montažnimi elementi
oz. pontoni (slika 13). Vsaka ureditev ima svoje prednosti in slabosti. Grajen pristan je transportno in
izvedbeno cenejši, vendar direktno vpliva na vodni in obvodni prostor. Zaradi stacionarne lege, je v času
visokih pretokov izpostavljen materialni škodi. Pomol je potrebno zaradi trajnosti pilotirati v rečno dno,
s čimer povzročimo kratkotrajno kalnost ali spremembo rečne favne in flore. Pristani so lahko dostopni
direktno iz brežin ali preko klančin oz. brvi. [49]

Slika 12: Primeri ureditev rečnih pristanov (vir: internet)
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Montažni pomoli, bodisi plastični ali v kombinaciji lesa, so okolju prijazne ureditve, saj nimajo
nobenega vpliva na kalnost ter rečno biodiverziteto. Pomoli se enostavno in hitro postavijo, enostavno
vzdržujejo, vendar začasnega značaja. Plavajoči sistem omogoča prilagajanje vodnemu režimu, visoka
elastičnost materiala pa nudi odpornost na udarce in trke čolnov.

Slika 13: Primera alternativne ureditve rečnega pristana (vir: internet)

Klančine za splavitev plovil in privezi so prav tako lahko fiksne ali montažne konstrukcije, projektirane
vzporedno z rečnim tokom. Zaradi splavitve plovil z avtomobilskimi priklopniki je potrebno klančine
urediti z ustreznim nagibom, brežine pa ustrezno utrditi, pred morebitnimi zdrsi vozil v reko.
Privezi, bodisi enojni ali dvojni, so odvisni od velikosti plovil, dovoljenih za plovbo po reki, ter interesu
skrbnika območja, bodisi po bolj varnem (enojni) ali bolj ekonomičnem privezu (dvojni). Urediti je
potrebno zgolj zadostno globino vode za zakonsko dovoljene tipe plovil ter območje privezov ustrezno
signalizirati. Privezi so po navadi povezani z obalo preko plavajočih ali stabilnih pomolov, ki so
projektirani pravokotno na smer vodnega toka. Na pomolih je dovoljeno izkrcanje potnikov,
oskrbovanje plovil in navsezadnje tudi izvajanje pasivnih prostočasnih dejavnosti.
Kolesarska steza in sprehajalna pot
Kolesarske steze in sprehajalne poti širine do 1,2 metra, so smatrane kot enostaven, vadbeni objekt, zato
ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Vodna in priobalna zemljišča so že po koncesijski pogodbi
ustrezno urejena, vendar je potrebno urediti še dostopna mesta do rečnega okolja, zasaditi vegetacijo ter
urediti cone, kjer se obiskovalci lahko odpočijejo, uživajo v naravi ali odvržejo odpadke. Po izvršitvi
tehničnih ureditev sledi vzpostavitev tabel za informiranje in opozarjanje obiskovalcev ter prepovedi in
omejitve na rečnem območju. Celoten odsek lahko po potrebi asfaltiramo in osvetlimo.[48]
Trim steza
Vadba na prostem postaja vse bolj zanimiva in atraktivna oblika preživljanja prostega časa v naravi,
vendar pozabljamo, da samo tek ni zadosten za zdravje, zato bi s pridobitvijo kompleksa trim in fitnes
naprav omogočili tudi pestro in funkcionalno vadbo moči. Čeprav so ''trim'' konstrukcije po navadi iz
naravnih materialov, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, saj se trim steza širine od 1 metra naprej,
ne šteje več kot enostaven, vadben objekt. Pri umestitvi takšnega objekta v prostor, je ključnega pomena
predvsem ustrezna signalizacija območja ter predstavitev posameznih vadbenih postaj. Za celovito
ureditev bi bilo potrebno kompleks trim in fitnes naprav ustrezno vkomponirati v že obstoječo
infrastrukturo dostopnih in kolesarskih oz. sprehajalnih poti, hortikulturno urediti, dodati javno
razsvetljavo ter urediti prostore za relaksacijo ali odmor. [48]
Na sliki 14 je prikazan del sevniške trim steze in fitnes naprav na prostem.
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Slika 14: Trim steza Sevnica (vir: [50])

Ostala infrastruktura
Postavimo lahko montažne ali grajene objekte s funkcionalnimi površinami (sanitarije, koši za smeti,
počivališče) in parkirnimi mesti. Katero vrsto objekta bomo izbrali, je odvisno zgolj zagotovljenih
finančnih sredstev in namembnosti danega prostora, ki smo si ga zadali pred planiranjem.
Slika 15 predstavlja primer enostavne montažne ureditve gostinskega objekta v Športno rekreacijskem
centru Grič ob reki Krki, ki je v poletnih mesecih zelo obiskana destinacija, saj poleg pijače in jedače,
omogoča kakovostno in aktivno preživljanje prostega čas (kopališče, igrišče za odbojko, telovadni
pripomočki, piknik prostori).

Slika 15: Beach bar Tochka (vir: [61])

Z gradnjo objektov lahko vzpostavimo verigo razvojno informacijskih centrov ali turističnih
informacijskih točk, ki bi obiskovalce rečnega prostora informirale o lokalni in regionalni ponudbi.
Postavitev centrov bi bila smotrna blizu nivojskih prehodov kolesarske steze z glavno prometnico in
železniško postajo, zaradi enostavnega dostopa. Objekt lahko nudi tudi dopolnilno ponudbo (športno
trgovino, gostinski lokal, izposoja športno-rekreacijske opreme itd.)ter zunanji prostor, namenjen
izvajanju športno-rekreacijskih dejavnosti (odbojkarsko igrišče, otroška igrala, fitnes naprave itd.). Slika
16 predstavlja primer dobre ureditve turistično rekreacijskega centra Savus v Radečah, ki je hkrati rečni
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pristan in turistična informacijska točka. Kompleks zajema pomol, gostinski objekt, trgovino s spominki
lokalnih mojstrov, izposojevalnico električnih koles ter prvo rečno klet penin v Sloveniji.

Slika 16: TRC Savus (vir: [59])
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PREDLOG POSAMEZNIH UREDITEV NA 6 ZADRŽEVALNIKIH HE NA SAVI V
POSAVSKI REGIJI
Ureditve:
–

ŠRC Šmarčna*
(46.046525, 15.250516)

–

ŠRC Blanca**
(45.987069, 15.397559)

–

asfaltiranje kolesarske steze vzdolž
celotne brežine

–

osvetljava kolesarske poti na
posameznih odsekih in ustrezna
svetlobna signalizacija (nivojska
srečanja)

–

ureditev počivališč s pripadajočo
drobno urbano opremo (klopi, koši
za smeti, boksi z vrečkami za pasje
iztrebke, opozorilne in pojasnjevalne
table) na 1 km odsekih

–

ureditev piknik prostorov v
neposredni bližini ŠRC

–

zasaditev brežin z avtohtono
grmovno in drevesno vegetacijo

OPOMBA:
* naravno kopališče z vodnim parkom in
možnostjo
kampiranja,
odbojkarskim
igriščem, gostinskim objektom in vso
pripadajočo infrastrukturo na funkcionalnih
površinah (plovba prepovedana)
** kopalno območje z možnostjo izposoje
športne opreme, gostinskim objektom, urejen
prostor za kampiranje in vsa pripadajoča
infrastruktura na funkcionalnih površinah
(plovba prepovedana)
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ZAKLJUČKI

Zaradi medsektorske neusklajenosti, velikega števila udeležencev v procesu in parcialnega dela, celovito
upravljanje s spodnjim tokom reke Save ni mogoče, dokler se ne formira regionalna skupnost ali
neodvisna družba, katera bo povezala celotno območje in točno določila kako je potrebno izvajati
monitoring, zbirati podatke, evalvacije, dodeliti delovne naloge ter nosilca dejavnosti med sektorji in
navsezadnje eliminirati morebitno diskrepanco. Prav tako je potrebno prilagoditi zakonodajo in
vzpostaviti interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje na vseh državnih nivojih. Princip celovitega
načrtovanja in upravljanja s prostorom pod nadzorom Ministrstva za okolje in prostor, lahko razširimo
tudi po celotnem območju Republike Slovenije in vzpostavimo nacionalno mrežo s številnimi
prednostmi.
Za športno-rekreacijske aktivnosti, vezane direktno na rečni prostor, je potrebno urediti vstopno –
izstopna mesta ter ustrezno urbano opremo in infrastrukturo vezano na izvajanje aktivnosti ali potrebe
javne infrastrukture. Ureditev klančin za splavitev plovil, privezov, pomolov ter rečnih pristanov lahko
izvedemo tudi z alternativnimi ureditvami, brez večjih vplivov na prostor, ter lokalnimi materiali in
obrtniki. Poleg že zakonsko dovoljenih disciplin na rečnem okolju, bi lahko povečali nabor športnih
dejavnosti, ki bi se izvajale na spodnjem toku reke Save, s čimer bi še dodatno obogatili turistično
ponudbo. Oživitev brodarstva, nove plovne poti, razvoj jadralnih šol in navsezadnje izobraževanje
vzdolž sprehajalnih poti, s postavitvijo informativnih in označevalnih tabel, lahko z zanimivo in
atraktivno povezavo športno-rekreacijskih aktivnosti z lokalnim turizmom, enodnevne in tranzitne goste
zadržimo za dlje časa ter povečamo njihovo potrošnjo.
Vzpostavitev naravnih kopališč in vodnih parkov je glede na uredbe, zakone, pravilnike in analize vode
dovoljena skoraj po celotnem odseku reke Save, razen na območju HE in drugih zakonsko določenih
območjih. Morebitno območje naravnega kopališča je potrebno najprej zakonsko določiti, prostorsko
urediti z ustrezno infrastrukturo, organizacijsko okrepiti in navsezadnje ustrezno določiti obratovalne
pogoje in kopališki red, ki je javno dostopen na fizičnem mestu in spletni strani celotne regije. Pri
načrtovanju moramo biti pozorni na morebitna križanja nasprotujočih interesov in dejavnosti vezanih
na rečni prostor, saj lahko privedejo do nesreč (Zadnji spust po Savi, plovba ali ribolov na območju
kopališča, itd.). Naravna kopališča ali kopalna območja bi poleg aktivno preživetega prostega časa
omogočila tudi kvalitetno preživljanje prostega časa socialno šibkejšim.
Na podlagi analiz pretokov in temperatur smo ugotovili, da je športno-rekreacijska aktivnost v
zadrževalnikih HE dovoljena v juniju, juliju, avgustu in septembru zaradi ustreznih hidroloških ter
meteoroloških dejavnikov, ki še omogočajo varno aktivnost v vodnem prostoru. Pasivna rekreacija
lahko poteka skozi celo leto, saj je vezana zgolj na lastno odgovornost vsakega posameznika, ki se v
določenem trenutku, glede na vremensko napoved, odloči ali bo izvajal prostočasno dejavnost na
obvodnem prostoru. Z izgradnjo športnih centov in ustrezno realizacijo dejavnosti, bo rečno okolje
atraktivno tudi izven sezone, pri čimer je potrebno izvesti analizo lokalnega trga in na podlagi trendov,
lansirati aktualne dejavnosti in aktivnosti glede na letni čas, s čemer bi zapolnili kapacitete danega centra
in s tem dokazali gospodarno rabo infrastrukture. Z organizacijo dogodkov, izobraževanj in tekmovanj,
bi poleg tujih obiskovalcev privabili tudi tuje investitorje, in s tem postali prepoznavni ne samo v
Sloveniji, temveč tudi po svetu.
Atraktiven prostor za izvajanje prostočasnih dejavnosti in vzpostavitev razmer za varno izvajanje
športno-rekreacijskih dejavnosti, sta poleg marketinga in ustrezne infrastrukture, ključna dejavnika za
razvoj turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi v Posavski regiji. V kolikšni meri se bo le-ta
razvil, pa je odvisno zgolj od interesov in strategij posavskih občin.
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