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Območje HE Brežice že v prejšnji generaciji planskih aktov (1986 – 2000) 

organizacijska naloga (nerazrešene prostorsko-planske situacije):  

• 1. območje kmetijskih zemljišč (K1), 

• varstvo narave, 

• hidroelektrarne, 

torej 3 obvezna republiška izhodišča na istem mestu.

Vprašanja o teh prioritetah so se reševala šele ob pripravi IDP in DPN. 

Predhodna prostorska dokumentacija 



KRŠKO BREŽICE 

Prekrivanje obveznih izhodišč 
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KRŠKO BREŽICE 

Prekrivanje obveznih izhodišč 



DPN za območje HE Brežice

- obseg območja: 2.300 ha 

- 2 občini

- 5 pobudnikov, več investitorjev 

- 23 NUP

- trajanje postopka: 5 let

- postopek CPVO (+ dodatek za naravo)  



V 70-tih in 80-tih letih se je razmahnila poselitev, izvajale so se 

hidromelioracije in s tem sprememba karakteristik podtalnice, uvedba kmetijskih 

monokultur, kar je zelo spremenilo rabo, morfologijo, ekosistemske vrednosti in 

zmanjšalo vrstno pestrost ter obseg kmetijskih zemljišč. 

Zato se je v zadnjih desetletjih močno povečal pomen varstva narave in 

kmetijskih zemljišč. 

Posledično so v DPN za HE Brežice zelo številčni in raznovrstni pogoji in 

zahteve za varstvo narave. Oblikovani so bili v dolgotrajnih postopkih in 

usklajevanjih.  

Varstvene omejitve 



- nadomestni habitati in druge ureditve za varstvo narave

- rekreacijske ureditve in dostopi do vode

- zasaditve dreves, grmovnic, vrbovih potaknjencev, plezalk in močvirskih rastlin

- vzdrževalni ukrepi in ukrepi za preprečevanje razvoja tujerodnih invazivnih 

vrst.  

Krajinske ureditve na D bregu



Krajinske ureditve na D bregu

1) Posebne ureditve za varstvo narave v okviru VE nasipov in bazena:
- razširitve nasipov na vodni strani,  
- gnezdilne stene za vodomca, 
- plitvine s trstičjem in z grmovnicami za gnezdenje malega martinca, 
- plitvine s trstičjem v globoki vodi, 
- namestitev posekanih vrb v bazenu, 
- ureditev otokov v bazenu, 
- gnezdilni splavi za čigre 

2) nadomestni habitat NH5 – gramoznica Jevščina

3) drenažni kanal vzdolž VE nasipa

4) in drugi ukrepi za varstvo narave 
- odvzem travne ruše s podzemnimi deli kukavičevk za vnos v NH3 na levem 

bregu, 
- posek in prenos starih dreves na levi breg 
- namestitev netopirnic 

5) rekreacijske ureditve in dostopi do vode

6) zasaditve dreves, grmovnic, vrbovih potaknjencev, plezalk in močvirskih rastlin

7) vzdrževalni ukrepi in ukrepi za preprečevanje razvoja tujerodnih invazivnih 

vrst.  



Gnezdilne stene za vodomca



Plitvine s trstišči v bazenu



Plitvine s trstišči v globoki vodi 



Otoki v bazenu



Gnezdilni splavi



Namestitev posekanih vrb pod gladino



Gramoznica Jevščina



Gramoznica Jevščina – pomol, opazovalnice



Drenažni kanal vzdolž VE nasipa



Prenos kukavičevk na L breg 



Namestitev netopirnic 



Ureditve na arheološkem območju Zasavje

- betonske stopnice in lesena ploščad nad vodo 



Ureditve na arheološkem območju Zasavje

- razgledna ploščad na razširjenem delu nasipa, klop, smetnjak



Zasaditve 
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Zatiranje tujerodnih invazivnih vrst 
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jelka.hudoklin@acer.si

Hvala za pozornost!


