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Datum: 15. 4. 2021

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednji
Sklep
o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina
za leti 2021 in 2022
1.
Župan pripravi predlog proračuna občine Ajdovščina tako, da del sredstev v višini, ki ne sme biti
nižja od 0,5 odstotka in ne višja od 1 odstotka letnega proračuna občine, nameni financiranju
projektov, ki izboljšujejo kakovost bivanja v občini in jih neposredno predlagajo ter izberejo
občani (v nadaljevanju: participativni proračun). Participativni proračun se za leti 2021 in 2022
pripravi na način, kot je določen v nadaljevanju tega sklepa.
2.
Območje občine Ajdovščina se za potrebe izvedbe participativnega proračuna razdeli na 6
območij, znotraj katerih občani v starosti od 15. leta naprej predlagajo in glasujejo o projektnih
predlogih. Ta območja so:
• območje 1: Ajdovščina – mesto, ki obsega območje krajevne skupnosti Ajdovščina,
• območje 2: Gora, ki obsega območje krajevnih skupnosti Predmeja, Otlica – Kovk, Col in
Podkraj,
• območje 3: Vipavski griči, ki obsega območja krajevnih skupnosti Šmarje, Planina,
Gaberje, Brje in Ustje,
• območje 4: Dolina – vzhod, ki obsega območja krajevnih skupnosti Budanje, Dolga
poljana, Žapuže in Lokavec,
• območje 5: Dolina – center, ki obsega območja krajevnih skupnosti Cesta, Velike Žablje,
Dobravlje, Vipavski križ, Stomaž in Skrilje,
• območje 6: Dolina – zahod, ki obsega območja krajevnih skupnosti Črniče, Gojače Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje - Potoče.
Na celotnem območju občine Ajdovščina (območje 7) mladi predlagajo in glasujejo o projektnih
predlogih, namenjenih mladim. Za mlade se štejejo občani od 15. do dopolnjenega 29. leta
starosti.
Na celotnem območju občine Ajdovščina (območje 8) občani v starosti od 15. leta naprej
predlagajo in glasujejo o projektnih predlogih preko mobilne aplikacije Občine Ajdovščina.

Občan, ki predlaga in glasuje o projektnih predlogih na območju 7 in/ali na območju 8, lahko
predlaga in glasuje o projektnih predlogih tudi na območjih od 1 do 6, glede na njegovo stalno
prebivališče.
Za vsako od območij iz prvega in drugega odstavka te točke (območja 1 do 7) se za izvedbo
participativnega proračuna nameni sredstva v višini do 60.000,00 EUR za obe leti. Za območje
iz tretjega odstavka te točke (območje 8) se za izvedbo participativnega proračuna nameni
sredstva v višini do 60.000,00 EUR za leto 2022.
3.
Komisija Občinskega sveta Občine Ajdovščina za vloge in pobude občanov ima v postopku
priprave participativnega proračuna naslednje naloge:
• določi merila, ki jih morajo izpolnjevati projektni predlogi,
• določi projektne predloge, ki se uvrstijo v glasovanje,
• potrdi zaključno poročilo o izvedbi projekta, skupaj z rezultati glasovanja.
4.
Po določitvi meril za projektne predloge župan pripravi poziv občanom za oddajo projektnih
predlogov, ki vsebuje namen in cilje poziva, postopek izvedbe poziva, razdelitev občine
Ajdovščina na območja iz 2. točke tega sklepa, merila, ki jih morajo izpolnjevati projektni
predlogi, razpoložljiva sredstva po območjih in druge potrebne informacije. Poziv se dostavi v
vsa gospodinjstva v občini Ajdovščina in se objavi v medijih.
Po določitvi projektnih predlogov, ki se uvrstijo v glasovanje, župan pripravi vabilo občankam in
občanom na glasovanje po posameznih območjih, ki vsebuje seznam projektnih predlogov, ki
so uvrščeni v glasovanje na posameznem območju, skupaj z njihovim opisom ter oceno
vrednosti, navodilo o načinu glasovanja, datum in uro glasovanja, upravičence do glasovanja,
ter druge potrebne informacije. Vabilo se dostavi v vsa gospodinjstva v občini Ajdovščina po
posameznih območjih in se objavi v medijih.
Člani svetov krajevnih skupnosti pomagajo in sodelujejo v postopku priprave in promocije
participativnega proračuna, ter vodijo glasovanje na za to določenem mestu glasovanja na
posameznem območju.
Oseba, ki vodi glasovanje na mestu glasovanja (območje 1 do 7), mora z osebnim dokumentom
ali na drug način ugotoviti istovetnost občana, ki glasuje, nato ime, priimek, rojstni datum in
naslov stalnega bivališča te osebe vpiše v seznam. Občan, ki glasuje, se podpiše na za to
namenjen prostor na seznamu.

Pri glasovanju preko mobilne aplikacije Občine Ajdovščina (območje 8) se preveri ime, priimek,
rojstni datum in naslov stalnega bivališča občana, ki glasuje. Občan, ki glasuje, nato odda svoj
glas preko te mobilne aplikacije.
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s pripravo participativnega proračuna zagotavlja
občinska uprava.
5.
Izglasovane projektne predloge župan številčno uravnoteženo uvrsti v predlog rebalansa
proračuna za leto 2021 in osnutek oz. predlog proračuna za leto 2022.
6.
Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.

Tadej Beočanin
župan

