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»Cilj potovanj ni stopiti na tujo zemljo, 

pač pa stopiti na svojo lastno zemljo s tujimi očmi.« 

(G. K. Cheston) 

 

 

Učenci in mentorice turistično-raziskovalne naloge se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri tej nalogi. 

 

Zlasti pa bi se radi zahvalili: 

 učencem Osnovne šole Brežice, ki so ustvarili ilustracije na temo »brežiško jezero«, 

 gospe Stanki Koren za lektoriranje naloge, 

 gospe Nataši Kermc za računalniško oblikovanje naloge, 

 gospe Petri Vaš, ki je napisala povzetek v angleškem jeziku, 

 gospe Darji Mandžuka, ki je pomagala pri načrtovanju in vsebinski zasnovi naloge, 

 gospe Katji Čanžar, podžupanji Občine Brežice, za intervju in gradivo. 

Šola: OŠ Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice 

 

Telefon: 07 466 0200 

Fax: 07 466 0204 

E-pošta: o-brezice.nm@guest.arnes.si 

OŠ Brežice (Foto: arhiv OŠ Brežice) 

mailto:o-brezice.nm@guest.arnes.si
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POVZETEK 

 

V nalogi smo predstavili idejni načrt izvajanja kulturnih in športnih dejavnostih na površinah ob obali breži-

škega jezera. Ta je nastal s skupnimi močmi učencev od 4. do 9. razreda Osnovne šole Brežice in Osnovne šo-

le s prilagojenim programom Brežice. Učenci smo se izkazali z lastnimi, inovativnimi idejami. Svoje interese, 

predloge in želje za kakovostnejši življenjski utrip na obali jezera smo prelili v likovna dela, v poezijo in bese-

dilo. Z ustvarjalnostjo na različnih področjih izražanja smo želeli prispevati k oblikovanju prostora, v katerem 

bi vsak posameznik, ki živi na tem področju, in seveda tudi turist, našel nekaj zase, za svoje zdravje in sprosti-

tev.  

Naš cilj je vdahniti dušo brežiškemu jezeru, da bi nam bilo v zadovoljstvo in ponos, predvsem pa prostor za 

druženja, spoznavanja in seveda prostor, kjer bi se počutili varno, si polnili in sproščali dušo z glasbenimi, 

športnimi dejavnostmi in prireditvami ter tako uživali v predstavitvah različnih talentov, ki so dana mnogim 

izmed nas. 

 

Ključne besede: brežiško jezero, kulturne in špor tne dejavnosti, zdravje, sprostitev, prosti čas, tur izem  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The conceptual design of our research paper is to present cultural and sports activities connected to the area 

around Brežice Lake. The concept was brought to life with joined powers from the students of Brežice Ele-

mentary School ranging from fourth to ninth grade. Students came up with innovative ideas. Their interests, 

suggestions and wishes for a better life pulse on the banks of the lake were poured into art works, poetry and 

lyrics. By using our own creativity in different areas, we wanted to contribute to the design of the infrastruc-

ture around the lake where each individual as well as a tourist would be able to find something for himself, his 

health and relaxation. 

Our goal is to give life to Brežice Lake, we want it to present our pleasure and pride, and we wish this area to 

become a safe place where various activities connected to music and sports can be carried out, a place where 

different talents can be shown.  

 

Key words: Brežice Lake, cultural and sports activities, health, relaxation, free time, tourism  
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1. UVOD 

 

Že od nekdaj nas voda v različnih pojavnih oblikah v naravi prevzema na prav poseben način. Tak občutek 

ustvari tudi novonastalo brežiško jezero ob gradnji hidroelektrarne Brežice.  

Ko ga s pogledom objameš, zaznaš vso njegovo veličino in moč, se v hipu umiriš, na obraz se ti nariše na-

smeh, zožijo se ti veke, da še čutneje doživljaš njegovo lepoto. V marsikomu od nas se v hipu porodijo ideje, 

kako njegovo moč, lepoto povezati z aktivnostmi, ki bodo dostopne vsem tistim, ki v naravi iščemo sprostitev, 

se želimo naužiti njenih lepot in si napolniti pljuča s svežim zrakom. 

 

Pravijo, da je VODA ŽIVLJENJE in brez nje ne gre. Že pogled nanjo te pomiri, ti da upanje, da v njenem to-

ku, ki potuje naprej, vidiš neskončnost! 

In utrnila se nam je ideja ... 

Rea: »Brežice so mesto, kjer živim. Priznati moram, da se za nas mlade tukaj premalo dogaja. Moji prijatelji iz 

Ljubljane imajo toliko možnosti. Lahko grejo plavat, pa drsat ... Skratka – venomer se jim kaj dogaja ...« 

Nikolina: »Rea, prav imaš. Imam dobro idejo!« 

Rea: »Ja?« 

Nikolina: »A veš, da je bila septembra 2017 odprta HE Brežice? Z izgradnjo le-te je nastalo veliko jezero. 

Včasih se z bratcem sprehajava ob njem.« 

Maja: » Ja, Nikolina! To je to!« 

Rea: »Kaj misliš s tem – to je to?« 

Nikolina: »Lotimo se raziskovalne naloge in predstavimo svoje ideje, kaj bi lahko tam naredili za dobro poču-

tje, rekreacijo nas mladih in vseh ostalih. Naša šola je velika. Obiskuje jo kar 819 učencev. Se zavedaš, koliko 

idej, predlogov bi lahko pridobili za ureditev prostora ob jezeru!« 

Maja: »Joj, se že vidim, kako bi lahko predstavila svoje pesmi, jih zapela na kakšni popoldanski ali večerni 

prireditvi!« 

Rea: »Uuuuu, punci! To je res dobra ideja! Kaj pa če bi ...« 

In ideje so iz nas treh kar vrele. V mislih smo si začele predstavljati prostor ob obali, kako bi dobival novo po-

dobo kulturno-rekreacijskega centra. Zanj smo našle tudi naslov. Poimenovale smo ga kar »Brežiško jezero«. 

Kako se imenitno sliši! Še bolj imenitno pa bi bilo, če bi lahko uresničili svoje zamisli, ideje. 

Nikolina: »Dekleti, akcija! Že jutri moramo stopiti do našim učiteljic, da jim predstavimo ideje in nam poma-

gajo spodbuditi učence in tudi starše, da povedo svoja mnenja, želje, razmišljanja o aktivnostih, ki bi se jih radi 

udeleževali na prostoru ob jezeru.« 

Maja: »Naše Brežice so lepo, urejeno mesto, ki ima kar nekaj pomembnih znamenitosti, ki so prebivalcem v 

ponos, za turiste pa še kako zanimive za ogled. Če dodamo k temu še urejen kulturno-rekreacijski center ob 

nastalem jezeru, bomo mesto in okolico naredili še bolj prepoznavno za širšo okolico in izven meja.« 
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V nadaljevanju se najprej lotimo predstavitve mesta Brežice, ki je staro srednjeveško mesto in ima veliko zna-

menitosti, na katere smo zelo ponosni in jih v nalogi tudi predstavimo. V neposredni bližini teče reka Sava, ki 

je imela in ima pomemben vpliv na mesto, zato opišemo reko in novozgrajeno hidroelektrarno. Ker je naloga 

sestavljena tudi iz praktičnega dela, v drugem delu predstavimo analizo anketnih vprašalnikov, ki so jih izpol-

njevali učenci OŠ Brežice in njihovi starši. 

 

Brežiško jezero pred sončnim zahodom … (Foto: Darja Kalin) 
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2. MESTO BREŽICE S SVOJIMI ZNAMENITOSTMI 

 

Brežice so mesto na Krško-brežiškem polju. So glavno mesto občine Brežice, ki ima kar 24.000 prebivalcev. 

Nastale so na »brežcu«, od tod tudi ime. Brežice imajo pestro zgodovino, o čemer pričajo tudi mnogi objekti. 

 

Paša za oči je vodovodni stolp, ki je bil zgrajen leta 1914 

za potrebe mestnega vodovoda. Visok je 46 metrov, v 

večjem delu je okrogel, na vrhu pa je osemkotni rezervo-

ar. Stolp krasijo trije balkoni. Sloni na ostankih mestne-

ga obrambnega obzidja. Brežiški vodovodni stolp je, po-

leg kranjskega iz leta 1911, edini primer vodovodnega 

stolpa iz tega časa na Slovenskem ter priča o zanimivem 

načinu reševanja preskrbe z vodo na ravninskem obmo-

čju. Svojo funkcijo je opravljal vse do leta 1983, danes 

pa že od daleč vabi v Brežice. 

 

Ponos mesta Brežice je grad. Zgrajen je bil v 12. stoletju za upravne in obrambne namene. Verjetno so ga dali 

sezidati Salzburžani. Ob njem je zraslo mesto, ki je leta 1353 pridobilo z listinami potrjene mestne pravice. V 

16. stoletju je bil grad večkrat požgan in porušen, zato so leta 1529 pričali z gradnjo nove renesančne utrdbe. V 

mirnejših časih je plemiška družina Attems grad spremenila v rezidenco. Grof Ignac Maria Attems je dal posli-

kati dvorano, danes znano kot Viteška dvorana, ki je edinstveni primer baročnega posvetnega slikarstva na 

Slovenskem. Poslikal jo je Frančišek Karl Remb in je zelo pomemben del posavske dediščine. V dvorani se 

lahko udeležimo mnogih koncertov in prireditev. V gradu od leta 1949 deluje Posavski muzej. 

Vodovodni stolp (Foto: Petra Vaš) 

Grad Brežice (Foto: Petra Vaš) Cerkev svetega Lovrenca (Foto: Petra Vaš) 

Zanimiva je tudi cerkev svetega Lovrenca v Brežicah. Stoji v starem mestnem jedru in je bila zgrajena leta 

1782 v romanskem slogu, namesto cerkve iz leta 1354, ki so jo zaradi poplave morali leto prej podreti. Po na-

črtih bi morala segati vse do roba ceste, ker pa je zmanjkalo denarja, so jo skrajšali v podobo grškega križa. 
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Brežiška občina ima tudi naravne znamenitosti, kot je Kozjanski park, eno najstarejših in najbolj zavarovanih 

območij v Sloveniji. V bližini mesta je tudi naravni park Jovsi, velika poplavna ravnica vzdolž reke Sotle, kjer 

so prostor za življenje našle mnoge redke živalske in rastlinske vrste. 

Občina Brežice leži na tektonski prelomnici in je zato bogata z izviri termalne vode. Izviri so bili hitro prepoz-

nani kot zdravilni, zato se je postopoma začel razvoj Term Čatež, ki so danes največji termalni kompleks v 

Sloveniji in eno najbolj prepoznavnih termalnih središč v Evropi. Nad termalnimi vrelci v Dobovi pa so zrasle 

najmlajše toplice v Sloveniji, Terme Paradiso.  

 

 

 KULINARIKA 

Vsak, ki bo prišel v Brežice, bo iskal nekaj, kjer bo zadišalo po pristnem domačem … 

Potep po občini Brežice ponuja edinstveno gastronomsko doživetje. Po njenih gričevjih se namreč vijeta dve 

vinski cesti – Podgorjanska in Bizeljsko-sremiška, kjer stojijo prijazne domačije, turistične kmetije, gostilne 

in vinotoči, ki goste postrežejo z odličnim vinom in domačimi dobrotami. Te pridelajo in pripravijo domačini 

sami. Na mizi bo zadišalo po pečenem piščancu z mlinci, svinjski pečenki, suhomesnatih izdelkih, sirovem 

kolaču. Če se mudite na Bizeljskem, pa morate poskusiti tudi značilen bizeljski ajdov kolač. 

 

 

Volja je kot voda, vedno najde pot.« (N. A.)  

Bizeljski ajdov kolač (Foto: Lea Babič) 

http://www.discoverbrezice.com/nastanitve/turisticne-kmetije
http://www.discoverbrezice.com/kulinarika/vinotoci-in-vinske-kleti
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Tudi mi imamo voljo, da bi v naš kraj in okolico prinesli ideje, s katerimi bi poživili kulturni in športno-

rekreativni utrip mesta in s tem posledično tudi turistični utrip z ureditvijo prostora, obale ob jezeru. S pestrim 

izborom dejavnosti bi zaživelo tudi mesto z okolico, ki je prepoznavno po svojih kulturnih in naravnih lepotah 

ter po kulinaričnih dobrotah. 

Ajdovi žganci z zeljem in ocvirki (Foto: Darja Kalin) 

Domač polnozrnat kruh (Foto: Lea Babič) 
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Ajdovi skutni štruklji (Foto: Darja Kalin) 

Ajdovi skutni štruklji z govedino v grahovi omaki (Foto: Darja Kalin) 
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3. REKA SAVA 

 

Brežiško-krško polje omejuje reka Sava. Staro mestno jedro stoji na terasi ob nekdanjem okljuku Save v nepo-

sredni bližini sotočja s Krko ob brežiških vratih, kjer se je pobočje Gorjancev približalo reki in tvorilo naravno 

zaporo starodavni cestni povezavi panonskega in predalpskega sveta. Mestno jedro je strnjeno pozidano ob 

široki glavni cesti na levem bregu nekdanje struge od Brežiškega gradu proti centru mesta. Novi del mesta se 

razvija proti vzhodu na grajski pristavi Hrastinci, proti zahodu pa k sedanji strugi Save v Vrbini. 

Na tej reki se izvajajo tudi mnoge športne aktivnosti, kot so na primer spusti s kajaki in kanuji ter tudi športni 

ribolov, ki ga urejajo različne ribiške družine, ki družijo ribiče in jim postavljajo pravila, kako ribolov na tej 

vodi izvajati. 

Vsi poznavalci, ki prihajajo iz krajev, kjer teče reka Sava, se dobro zavedajo, da je ta reka polna različnih vrst 

rib, ki imajo tudi dobre pogoje za svoje razmnoževanje. 

V Savi najdemo tako podust, ogrico, platnico, ostriža, babuško, rdečeperko, klena, ploščiča, bolena, kra-

pa ter tudi kapitalne some, ki lahko tehtajo tudi preko 50 kilogramov in kot takšni predstavljajo kapi-

talne ulove. 

Ribolov na reki Savi na svoji trasi omogoča talni ribolov, ribolov s plovcem, muharjenje ter tudi vijačenje, ki 

je v zadnjem času vse bolj priljubljeno na tej vodi. 

 

 

4. KAJ JE HIDROELEKTRARNA 

 

Hidroelektrarna pretvarja energijo vodnega padca v električno energijo. Količina energije, ki jo proizvede hi-

droelektrarna, je odvisna od višine vodnega padca in pretoka vode. Potencialna energija vode, zbrane v aku-

mulacijskem jezeru, se uporabi za pogon turbin, ki proizvajajo električno energijo. Poznamo več vrst hidroe-

lektrarn: 

 pretočne HE: uporabljajo sproten dotok vode, njihova moč pa je prilagojena povprečnemu ali srednjemu 

pretoku; 

 akumulacijske HE: imeti morajo naravno ali umetno jezero, v katerem se akumulira voda (Brežiška hidroe-

lektrarna); 

 pretočno-akumulacijske HE: so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v verigi, v kateri ima le prva HE 

akumulacijsko jezero; 

 črpalne HE: črpajo vodo iz nižje ležečega v višje ležeče akumulacijsko jezero (ob nizki ceni električne 

energije) ali pa proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem padca vode iz višje ležečega akumulacijske-

ga jezera v nižje ležeče (ob visoki ceni električne energije). 

Čeprav hidroelektrarne na rekah z nasipi, zajezitvami, strojnicami, zapornicami in postroji za prenos energije 

spreminjajo naravno okolje, lahko povežemo te procese z nujnimi ukrepi, kot je reguliranje toka z namenom 

pridobitve obdelovalne zemlje in zaščita pred poplavami ob visokih vodah. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorjanci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bre%C5%BEi%C5%A1ki_grad
https://www.slo-fishing.si/ribolov-osnove/120-sladkovodni-ribolov-opis-lastnosti
https://www.slo-fishing.si/ribolov-osnove/120-sladkovodni-ribolov-opis-lastnosti
https://www.slo-fishing.si/rd-ribiska-druzina
https://www.slo-fishing.si/ribe
https://www.slo-fishing.si/ribe
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 HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI 

Pod hidroelektrarne na spodnji Savi spadajo: 

- HE Boštanj 

- HE Arto - Blanca 

- HE Krško 

- HE Brežice  

- HE Mokrice (načrt za le-to je že narejen, začetek gradnje predvidevajo v letu 2018)  

 

 HIDRLEKTRARNA BREŽICE 

HE Brežice je peta hidroelektrarna, ki je bila zgrajena v sklopu šestih hi-

droelektrarn na spodnji Savi. Gradnja se je začela marca 2014.  

HE Brežice je pomembna, ker zagotavlja poplavno varnost. Zaradi nje je 

prišlo tudi do končne umestitve čistilne naprave Brežice-zahod ter možno-

sti izgradnje namakalnih sistemov, saj je kmetijstvo pomembna gospodar-

ska panoga v Brežicah. 

Njena nazivna moč je 47,4 MW. Je pretočno akumulacijski tip z namešče-

nimi tremi vertikalnimi agregati, nazivni pretok le-teh je 500 m3/s. S petimi 

pretočnimi polji ima povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. 

HE Brežice prispeva 1 % k letnemu slovenskemu proizvodu električne 

energije. 

 

Slovesna otvoritev je bila 27. 9. 2017. Trajalo je tri leta in pol, da je nastala 

končna podoba. HE Brežice bo pomembno prispevala k energetski neodvi-

snosti Slovenije. 

 

 

HE Brežice (Foto: Petra Vaš) 

HE Brežice (Foto: Petra Vaš) Temeljni kamen HE Brežice (Foto: Petra Vaš) 
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5. NAŠE IDEJE 

 

S svojo posebnostjo je brežiško jezero prevzelo tudi naše učence, da so strnili svoje ustvarjalne ideje in se lotili 

raziskovalne naloge. 

 

Ob razmišljanju, v katero smer naj bi šla naša turistična naloga v okviru letošnjega razpisa Turizmu pomaga 

lastna glava, smo se odločili, da izberemo pot, kjer lahko uporabimo svojo domišljijo, lastno znanje na kultur-

nem in športnem področju, saj šola premore veliko učencev z glasbenim, likovnim in športnih talentom, s kate-

rimi bi lahko mavrično obarvali dogajanja ob jezeru in ga z aktivnostmi naredili še bolj zanimivega, privlačne-

ga za domačine in turiste.  

Oblikovali smo anketna vprašalnika za učence in starše (Glej prilogi 1 in 2). 

Odziv učencev in staršev je bil zelo dober, saj se je v izpolnjevanje ankete vključilo kar 445 učencev in 350 

staršev. Oboji so z navdušenjem sprejeli idejo o ureditvi brežiškega jezera, saj pogrešajo prostor za športne in 

kulturne dogodke. Pohvalili so našo pobudo, da raziščemo, katere dejavnosti si najbolj želijo tako starši kot 

učenci in kako bi se vanje želeli vključiti.  

 

 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE 

 

Kako bi se ti želel/-a vključiti v izvajanje teh dejavnosti? Napiši! 

 



14 

 

Po pregledu ankete za učence smo prišli do naslednjih ugotovitev. 

 

Učenci si najbolj želijo dejavnosti po naslednjem vrstnem redu: 

 adrenalinski park,  

 športna igrišča za košarko, odbojko, rokomet, nogomet,  

 oživitev gostinstva (kavarna s pogledom na jezero, stojnica) – ponudba domačih jedi, hitro pripravljene 

hrane, 

 paintball, 

 oazo počitka – klopi, igrala, 

 kolesarsko stezo, 

 motopark, 

 čolnarjenje (izposoja čolnov na vesla), 

 trim stezo in fitnes na prostem z zunanjimi orodji, 

 kulturne in športne prireditve, 

 stojnice z zanimivimi turističnimi izdelki/spominki, 

 otroško igrišče, 

 balinišče. 

 

Kako bi se vključili v izvajanje kulturnih dejavnosti: 

 s plesom, 

 s petjem (solo, dueti, skupine), 

 vodenjem prireditev, 

 izdelovanjem in prodajanjem spominkov, 

 deklamiranjem lastnih pesmi, 

 vodenjem turistov, 

 z izdelavo spominkov za prodajo na stojnici, 

 organizacijo koncerta slovenskih skupin, 

 organizacijo glasbenega večere učencev OŠ Brežice, 

 pomoč pri čiščenju okolice, 

 s predstavitvijo svojih avtorskih del (likovna dela, pesmi). 

 

Kako bi se vključili v izvajanje športnih dejavnosti: 

 tekmovali bi v različnih športnih igrah med šolami, 

 sodelovali bi v igrah brez meja, 

 vključili bi se v tekmovanja med starši in otroci, 

 se udeležili aktivnega sprehoda, 

 uživali v meditaciji. 
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 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE 

 Kako bi se ti želeli vključiti v izvajanje teh dejavnosti? Opišite! 

 

 

Po pregledu ankete za starše smo prišli do naslednjih ugotovitev.  

 

Starši si najbolj želijo dejavnosti po naslednjem vrstnem redu : 

 oazo počitka – klopi, igrala, 

 kolesarsko stezo, 

 trim stezo in fitnes na prostem z zunanjimi orodji, 

 adrenalinski park, 

 oživitev gostinstva (kavarna s pogledom na jezero, stojnica) – ponudba domačih jedi, hitro pripravljene 

hrane, 

 sprehajalne steze za ljudi in pse (urejene zelene površine, koši za smeti in pasje iztrebke), 

 čolnarjenje (izposoja čolnov na vesla), 

 športna igrišča za košarko, odbojko, rokomet, nogomet, 

 balinišče, 

 otroško igrišče, 

 kulturne in športne prireditve, 

 paintball, 

 motopark, 

 stojnice z zanimivimi turističnimi izdelki/spominki. 
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Kako bi se želeli vključiti v izvajanje kulturnih dejavnosti: 

 poslušati, sodelovati v glasbenih večerih, 

 poslušati različne koncerte, 

 ogledati si kino predstave pod zvezdami, 

 sodelovati v fotografskih delavnicah, 

 ustvarjati v likovnih delavnicah, 

 sodelovati v kulinaričnih delavnicah, 

 sodelovati v otroško-mladinskih taborih. 

 

Kako bi se vključili v izvajanje športnih dejavnosti: 

 kolesarili, 

 sprehajali se z družino, 

 izposodili si čoln in veslali, 

 surfali, 

 sodelovali v rekreativnih tekmah, 

 aktivno se vključili v razne športne dogodke, 

 se vključili v poletni tabor, 

 trenirali vožnjo s kajakom in tekmovali. 

 

 

Ob vikendih priljubljena sprehajalna pot (Foto: Darja Kalin) 
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 PREDLOGI UČENCEV (SLIKOVNI MATERIAL) 

Skozi likovne izdelke so učenci izrazili zanimive ideje za ureditev prostora oz. obale brežiškega jezera za raz-

lične kulturne in športne aktivnosti.  

 

 

Avtorica: Nana Škaler, 5. c 

Avtorica: Hana Uršič, 5. a 
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Avtorica: Fani Kuničič, 5. a 

Avtor: David Pršlja, 9. r. OŠ PP NIS 
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Avtorica: Klavdija Hočevar, 9. r. OŠ PP NIS 

Avtor: Dejan Črpič, 9. r. OŠ PP NIS 
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Avtorica: Iva Racman, 5. a 

Avtorica: Lejla Pezdirc, 5. a 
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Avtorica: Lucija Kolić, 4. a 

Avtorica: Ema Jakolič, 4. a 
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Avtor: Leon Recer, 4. a 

Avtorica: Lana Kurajić, 4. a 
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Avtorica: Nasiha Žilić, 9. b 

Avtorica: Inja Dea Golob, 4. a 
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Avtor: Jaša Pavlin, 4. a 

Avtorica: Leardina Mazreku, 4. a 
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6. INTERVJU S PREDSTAVNICO OBČINE BREŽICE 

 

V naših glavah se je porodila ideja, da obiščemo predstavnico občine Brežice, ki razpolaga s podrobnejšimi 

informacijami o načrtu postavitve športno-rekreativnega parka, s katerim se na občini ukvarjajo že nekaj let.  

Po predhodni telefonski prošnji za intervju nas je prijazno sprejela podžupanja občine Brežice, gospa Katja 

Čanžar.  

V pogovoru z njo je nastal zanimiv intervju. 

 

Ob izgradnji HE Brežice je nastalo akumulacijsko jezero, okrog 

katerega naj bi se izvajale različne aktivnosti. O projektu smo 

povprašali podžupanjo, gospo Katjo Čanžar, ki nam ga je po-

drobno predstavila.  

 

Kakšni so vzroki za izgradnjo HE Brežice?  

Sama elektrarna ni bila zgrajena zaradi pridobitve novih delov-

nih mest, ker je vodena daljinsko. Prvotno smo jo zgradili zaradi 

pridobivanja električne energije, s samo izgradnjo pa smo tudi 

poglobili rečno strugo in s tem zmanjšali nevarnost pred popla-

vami. Mene osebno pa najbolj zanima področje razvoja različnih 

dejavnosti na vodi in obali, ki bi povečale možnost rekreacije 

našim občanom in tudi turistom. 

 

 

 

Ali obstaja načrt aktivnosti, ki bi se izvajale ob obali in na vodi? 

Petsto metrov od akumulacije je varovano območje, ob katerem se ne sme izvajati nobenih dejavnosti. Najprej 

bi si želeli urediti stezo za ribiče. Glede na velikost menimo, da bi bila lahko to ena boljših stez v Sloveniji. Že 

v letošnjem letu bomo uredili sprehajalne steze ob jezeru, v sodelovanju z Občino Krško pa bomo uredili 3,5 

km dolgo sprehajalno stezo do Krškega. Nekaj poti bomo tudi asfaltirali zaradi možnosti izvajanja več dejav-

nosti. Ob poti bi stala javna razsvetljava in drevored. Ob vhodu na območje elektrarne bi imeli moderno posta-

jališče za avtodome. Seveda je vse odvisno od tega, kdaj bodo zaprli gradbišče. Imamo tudi veliko načrtov za 

prihodnost, ki bi morali biti izvedljivi v naslednjih petih do šestih letih, ampak to ni odvisno od občine, temveč 

od priliva denarnih sredstev. Želeli bi postaviti umetno kajakaško progo, najbližja je na Dunaju in bi bila le-ta 

velika pridobitev. To bi bil zelo zanimiv projekt, saj je umetna steza varnejša od naravne, omogoča ogled več 

ljudi in je na splošno atraktivnejša. Ustvarili bomo tudi jezero, ki bo služilo kot nadomestni habitat za živali in 

rastline, ki so izgubile svoj življenjski prostor. Svoj prostor bi želeli imeti tudi plavalci, ampak to zaradi varno-

sti na sami akumulaciji ne bo izvedljivo. Območje nam ponuja še veliko možnosti in upam, da jih bomo čim 

bolje izkoristili. 

Učenke OŠ Brežice (Foto: Darja Kalin) 



26 

 

Ste upoštevali mnenja, predloge občanov? 

Javna anketa ni bila izvedena, se pa občina trudi izpolniti želje vseh pobudnikov, ki pridejo na občino z različ-

nimi predlogi. Veliko predlogov pa podajo tudi svetniki, ki so pravzaprav predstavniki občanov. Skušamo 

upoštevati vse želje, saj je to območje namenjeno prav našim občanom.  

 

Bi sprejeli želje oz. predloge učencev OŠ Brežice za aktivno sodelovanje pri izvajanju projekta? 

Da, definitivno bi. Vsaka ideja je dobra. O samem projektu pa je že veliko zapisanega. 

 

So ideje osnovnošolcev izvedljive? 

Ni vse odvisno od občine, tudi če bomo dobili sredstva, bomo potrebovali ljudi, ki jih bodo upravljali. 

 

Se Vam zdi, da bodo dejavnosti okoli jezera privabile turiste? 

Javna razsvetljava, sprehajalne poti, to so stvari, ki so pomembne že samo za lokalne ljudi. Z vsemi dodatnimi 

vsebinami pa bomo privabili obstoječe in tudi nove turiste. V brežiški občini imamo nastanitvene kapacitete, 

kar je velika prednost.  

 

Na šoli imamo veliko talentov in razmišljali smo o različnih prireditvah, na katerih bi nastopali. Se vam zdi 

ta ideja dobra? 

Seveda, ideja je odlična in mislim, da bi se morda lahko uresničila že letos.  

 

Hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na naša vprašanja. Mislimo, da je projekt zelo dobra ideja in bo všeč 

tako občanom kot tudi turistom. Verjamemo, da se bodo cilji občine uresničili in bo ob jezeru nastalo prijet-

no območje za izvajanje športnih in kulturnih dogodkov, pa tudi prostor za druženje. Iskrena hvala. 

Katja Čanžar in učenke OŠ Brežice (Foto: Darja Kalin) 
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7. PREDSTAVITEV NAČRTA IZVEDBE PROJEKTA – TRŽENJE 

 

Kako nameravamo uresničiti zastavljene cilje naše naloge? 

 Projekt bomo predstavili na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice in na Turistično informacijskem 

centru v Brežicah. 

 Projekt bomo objavili v lokalnih časopisih. 

 Obvestilo o projektu bomo objavili na spletni strani šole. 

 Izdelali bomo plakate in vabila z našo ponudbo ter jih raznosili v priznane gostilne, prenočišča in hotele v 

okolici. 

 Na šoli bomo organizirali avdicijo in ustanovili društvo, ki bo organiziralo kulturne in športne dogodke. 

 Ker se zavedamo, da na razvoj infrastrukture ne moremo neposredno vplivati, bomo aktivno sodelovali v 

organizaciji kulturnih in športnih prireditev. 

 Povezali se bomo z različnimi športnimi klubi. 

 Na turistični tržnici se bomo predstavili s plesom in glasbo, domačo kulinarično ponudbo in talenti OŠ 

Brežice. 

 

V upanju na uspešno sodelovanje z Občino Brežice in ostalimi zainteresiranimi za projekt bomo začeli z ure-

sničevanjem cilja. 

 

 

Avtorica: Živa Volčanšek, 9. c 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Izgradnja HE Brežice nam je posledično ustvarila brežiško jezero, ki ponuja nešteto možnosti za omenjene ak-

tivnosti. Naše želje, da bi se nabrežje jezera uredilo za različna druženja, kulturne in športne aktivnosti, smo 

predstavili tudi na Občini Brežice. 

Zavedamo se, da takšen projekt zahteva veliko denarja in da so naše ideje bogat prispevek pri izvajanju različ-

nih dejavnosti. Želimo, da vsaj nekaj naših idej, vezanih na brežiško jezero, v prihodnosti zaživi. Veseli nas, da 

nas v naših prizadevanjih podpira tudi župan in da naša razmišljanja sovpadajo z vizijo razvoja občine Brežice, 

saj je turizem eden največjih izzivov in prav gotovo potencial.  

Upamo, da bo na obali brežiškega jezera vsak človek našel nekaj za svojo dušo, za sprostitev in da bo užival v 

naši družbi, družbi učencev Osnovne šole Brežice.  

 

Naš trenutek je tukaj in zdaj. Veselimo se ga! 

Brežiško jezero 

 

Ko jezeru se ob sončnem zahodu svetlika,  

se zazrem v nebo. 

In pred očmi se mi nariše slika,  

modrina vode, ki se stopi v srcu, se me dotika. 

 

Hoja po poti, 

vem, da sem lahko tukaj brez skrbi, 

pesek škriplje pod nogami, 

da, človek se lahko tu res sprosti. 

 

Spokojnost, 

ljudje okoli mene nasmejanih lic, 

in voda žlobodra, ko pride do brzic. 

 

To ljubo okolje, 

primerno je za tek in kolesarjenje,  

spet se zazrem v nebo, 

ah, jaz ga bom uporabila za sanjarjenje. 

 

 Avtorica: Hana Škrinjar, 9. b 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 1 

 

V nalogi Brežiško jezero (kulturno-rekreacijsko središče) bomo predstavili idejni načr t za izvajanje kul-

turnih in športnih aktivnosti ob brežiškem jezeru.  

 

Draga učenka, dragi učenec! Vabim te, da izpolniš spodnjo anketo. Z odgovori nam boš pomagal/-a pri reali-

zaciji turistične naloge. 

ANKETA 

1. Katere prostočasovne dejavnosti si najbolj želiš na brežiškem jezeru? 

Obkroži sedem dejavnosti, ki bi se jih želel/-a udeleževati. 

 

a) Kulturne in športne prireditve 

b) Oaza počitka – klopi, igrala  

c) Oživitev gostinstva (ponudba domačih jedi, hitro pripravljenih jedi …) – sezonska kavarna s pogle-

dom na jezero, stojnica s hitro prehrano 

d) Adrenalinski park 

e) Kolesarska steza 

f) Trim steza in fitnes na prostem z zunanjimi orodji  

g) Balinišče  

h) Paintball 

i) Otroško igrišče 

j) Sprehajalne steze za ljudi in pse (urejene zelene površine, koši za smeti in pasje iztrebke) 

k) Moto park 

l) Razna športna igrišča (odbojka, košarka, rokomet) 

m) Stojnice z zanimivimi turističnimi izdelki/spominki 

n) Čolnarjenje – izposoja čolnov na vesla 

 

2. Kako bi se ti želel/-a vključiti v izvajanje teh dejavnosti? Napiši! 

a) Kulturne:             

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Športno-rekreativne:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 2 

 

V nalogi Brežiško jezero (kulturno-rekreacijsko središče) bomo predstavili idejni načr t za izvajanje kul-

turnih in športnih aktivnosti ob brežiškem jezeru.  

 

Spoštovani starši! Vabimo Vas, da izpolnite spodnjo anketo. Z odgovori nam boste pomagali pri realizaciji 

turistične naloge. 

ANKETA 

1. Katere prostočasovne dejavnosti si najbolj želite na brežiškem jezeru? 

Obkrožite sedem dejavnosti, ki bi se jih želeli udeleževati. 

 

a) Kulturne in športne prireditve 

b) Oaza počitka – klopi, igrala  

c) Oživitev gostinstva (ponudba domačih jedi, hitro pripravljenih jedi …) – sezonska kavarna s pogle-

dom na jezero, stojnica s hitro prehrano 

d) Adrenalinski park 

e) Kolesarska steza 

f) Trim steza in fitnes na prostem z zunanjimi orodji  

g) Balinišče  

h) Paintball 

i) Otroško igrišče 

j) Sprehajalne steze za ljudi in pse (urejene zelene površine, koši za smeti in pasje iztrebke) 

k) Moto park 

l) Razna športna igrišča (odbojka, košarka, rokomet) 

m) Stojnice z zanimivimi turističnimi izdelki/spominki 

n) Čolnarjenje – izposoja čolnov na vesla 

 

2. Kako bi se želeli vključiti v izvajanje teh dejavnosti s svojim otrokom? Opišite! 

a) Kulturne:             

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Športno-rekreativne:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


