
Učenke in učenci, spoštovani starši, krajani Brestanice 

Od 15. marca do 15. aprila 2021 smo občanke in občani občine Krško lahko oddali predloge za 
projekt, ki ga želimo izpeljati v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 68 
predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in 
merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila za to 
imenovana komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo 
na spletni strani Občine Krško od 4. junija 2021 do vključno 11. junija 2021, svoj glas pa boste 
lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Krško v delovnem času. 
Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za 
proračunsko leto 2022, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla. 

Komisija za izvedbo participativnega proračuna v sestavi predsednik Anton Petrovič, Jože 
Žabkar, Franc Černelič, Melita Čopar in Neža Jurečič je pripravila seznam izvedljivih projektov 
po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev na glasovanje. 

O katerih predlaganih projektih za leto 2022 boste lahko glasovali od 4. do 11. junija 2021? 
 
Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol 

 Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, 
predlagatelj Jani Bohorč 

 V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič 
 Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj 

Marko Kenig 
 Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj 

Marko Železnik 

V projektu V gibanju za zdravje, kot smo ga poimenovali želimo urediti zunanje površine. 
 
Igrišče pri OŠ Brestanica v dopoldanskem času uporabljajo otroci vrtca in učenci šole. V 
popoldanskem času pa ga obiskujejo starši s svojimi otroki in ostali krajani. Obiskujejo ga tudi 
krajani iz drugih krajevnih skupnosti, saj nudi pestro izbiro športnih aktivnosti (odbojka na 
mivki, igranje tenisa, bazen). Zaradi pomena preživljanja prostega časa na prostem je želja, da 
kot kompleks nudi urejeno sprostitveno, športno  središče. Predlagamo zamenjavo 
poškodovane kovinske mreže, ki je prenizka, zato žoge poškoduje žaluzije na šoli; zamenjavo 
dotrajanih golov za nogomet; 3 klopi; poslikavo talnih iger na asfaltu. Projekt bi se izvedel na 
površinah igrišča pri OŠ Brestanica. Izvedba bi bila v pomladnem času 2022, oziroma po 
pridobitvi sredstev z naslova Moj projekt. Urejen športno-rekreativni prostor bi privabil večje 
število krajanov in njihovih otrok. Bivanje na prostem bo tako sproščeno, ohranjali in 
vzdrževali bomo zdravje, otrokom privzgajali aktiven življenjski slog, kar bo dobra popotnica 
za življenje. 
 

                                                                                                     



 
 

                                   
 
 
 

VLJUDNO VAS NAPROŠAMO, DA GLASUJETE ZA PROJEKT V gibanju za zdravje.  
 

Povezavo za glasovanje bomo objavili tudi na spletni strani šole. 
 

Pomagajte nam pri uresničitvi naših želja. 
 

                            Otroci vrtca, učenci šole in  
zaposleni v vrtcu Palček in OŠ Adama Bohoriča Brestanica 


