OBČINA AJDOVŠČINA
Komisija za vloge in pobude občanov

Na podlagi 2. odstavka 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št.
30/2015) in Sklepa o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2019 in
2020 št. 4102-1/2018, ki ga je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel dne 8. 3. 2018, je Komisija za
vloge in pobude Občinskega sveta Občine Ajdovščina na svoji 9. redni seji dne 2. 7. 2018 sprejela
naslednje

ZAKLJUČNO POROČILO 2018
MOJA POBUDA – PARTICIPATIVNI PRORAČUN V OBČINI AJDOVŠČINA

POVZETEK
Poročilo prikazuje proces izvedbe participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, ki je potekala od
marca do julija 2018, do točke izbora izglasovanih pobud, ki bodo na zavezo župana umeščene v
proračun občine za leti 2019 in 2020. Vključuje namen in cilje projekta ter kratko evalvacijo
doseganja teh. Nadalje opiše kratko vrednotenje posameznih faz projekta, z glavnimi prednostmi in
pomanjkljivostmi, opredeli vlogo Komisije za vloge in pobude občanov, rezultate glasovanja,
udeležbo na glasovanju, poročila z delavnic, medijsko pokritost in nazadnje priporočila in razmisleke,
ki bi jih bilo smiselno upoštevati, če bi projekt pod enakimi pogoji izpeljali ponovno.
VREDNOTENJE NAMENOV IN CILJEV PROJEKTA
NAMENI PROJEKTA
1.
2.
3.
4.

Uresničevanje participativnega proračuna
Spodbujanje aktivne participacije občanov in občutka vključenosti
Dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju
Gradnja skupnosti

Glede na to, da je to prva ponovitev projekta, ki je v vmesnem času zaradi realizacije postal
prepoznaven in (tako je sklepati) vreden zaupanja, se tudi nameni projekta odražajo v tem duhu.
Uresničevanje je postalo stalnica, saj je Občina v vmesnem času proces vpisala v statut, aktivna
participacija se je izkazala na glasovanju, kjer se je delež tistih, ki so glasovali, skoraj podvojil, kakovost
bivanja se kaže v novih projektih, ki so bili uresničeni iz prejšnjega proračuna, ob enem pa občani
zaupajo, da se bodo izglasovane pobude realizirale. Pozitivno diskriminirana skupina mladih, za katero

se je v prejšnjem krogu izkazalo, da je predlagala najmanj oz. nič pobud, je v tem krogu predlagala
osem pobud, glede na posebno možnost glasovanja pa so tudi bistveno bolj množično udeležili
glasovanja, kakor v prvem krogu, kar je razvidno tudi iz grafov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
Najtežje je izmeriti namen gradnje skupnosti, saj se izkazuje, da manjše skupnosti, ki so povezane že
od prej, tudi znotraj projekta dosegajo več glasov, boljšo organizacijo in s tem boljše benefite. Tovrstne
skupnosti tudi drugim služijo kot pozitiven zgled, obstaja pa tudi zavedanje, da je takšne skupnosti
težko posnemati, predvsem pa je bilo vsaj na delavnicah čutiti skrb, kako v tekmi s takšnimi zagotavljati
glasove za projekte manjših in manj povezanih skupnosti.
CILJI PROJEKTA
Pod vsakim ciljem je navedeno tudi kratko vrednotenje le-tega.
•

Seznanitev občanov s konceptom participativnega proračuna.

Seznanitev je potekala na delavnicah, v občinskem časopisu, na spletni strani, na spletnem portalu
Lokalne.si in v letakih, ki so bili dvakrat razdeljeni po gospodinjstvih. Predvsem s pomočjo letakov, ki
so bili poslani v vsa gospodinjstva v občini, so bila s konceptom seznanjena vsa gospodinjstva v
občini. Vsekakor pa je k seznanjanju mnogo pripomoglo tudi dejstvo, da so bili projekti iz prejšnjega
kroga že uresničeni, kar je samo po sebi promoviralo projekte. O dejstvu, da so občani seznanjeni s
projektom, je pričalo tudi bistveno manjše (glede na prvi krog) število oddanih pobud, ki niso bile
uvrščene na glasovanje. Večinoma so bile pobude oddane pravočasno in na primernem obrazcu.
Letošnja novost je bila skupina mladi, ki je bila ponekod sicer sprejeta z negodovanjem, a na koncu z
njo ni bilo težav, KS pa so v njej prepoznale dodatne možnosti za uresničevanje svojih projektov, prav
tako pa so angažirale mlade k aktivnemu sodelovanju.
•

Seznanitev občanov s strukturo, porabo, dinamiko, razdelitvijo (že obstoječi projekti).

Na delavnicah so bili predstavljeni vsi vidiki tega, dodana vrednost pa je bila možnost predstavitve
projektov iz prejšnjega kroga, na primeru katerih smo demonstrirali primernost projektov in razloge
zavrnitve iz prejšnjega kroga. Prav tako je bil temu namenjen članek v Latniku, ki se dostavlja v vsa
gospodinjstva.
•

Višja udeležba na glasovanju kot v letu 2016.

Glasovanja se je udeležilo 19,8% upravičencev. Največ na območju Dolina – vzhod (32,1%) in najmanj
na območju Ajdovščina – mesto (3,4%).
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Med mladimi je bil odstotek udeležbe 19,3%, največ na območju Dolina – vzhod (33,7%), najmanj pa
v Ajdovščina – mesto (4,0%).

Statistika po posameznih KS oz. voliščih je predstavljena na spodnjem grafu.
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občani predlagajo pobude.

Na občino je v okviru projekta prispelo 75 vlog občank in občanov. Od tega v skupini mladih 8 pobud,
od katerih se jih je 7 uvrstilo na glasovanje, 4 so bile izglasovane. Prav tako so nekatere pobude, ki so
presegale okvirje Moje pobude na Občini prepoznali kot zanimive in jih poskušajo uresničevati na
druge načine, s čimer so bili seznanjeni tudi prijavitelji.
•

Diskusija o izzivih občine in konstruktiven dialog na to temo.

Diskusija je potekala na delavnicah. Posebno vrednost vsaki delavnici je dala prisotnost
predstavnika/ov Občine, ki so že tekom kreiranja idej podajali koristne informacije glede možnosti
izvajanja pobud.

VREDNOTENJE IZVEDBE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA
PRVA FAZA: PRIPRAVA POZIVA ZA OBČANE
Prva faza je obsegala naslednje aktivnosti:
Dejavnosti
Priprava poziva
Osvežitev CGP projekta
Osvežitev zasnove za spletno podstran poziva
Priprava ostalih gradiv za obveščanje
Seja Komisije za vloge in pobude občanov (KVPO) – potrditev poziva
Predstavitev poziva predsednikom KS
Objava poziva

Nosilci
Izvajalci
Izvajalci
Izvajalci
Izvajalci
Občinska uprava
Župan in občinska
uprava
Občinska uprava

Predviden zaključek prve faze je bil 30. marec 2018.
Vrednotenje izvedbe faze:
•

•

•

Vse dejavnosti so bile izvedene, temeljile so na aktivnostih prvega kroga, ob tem, da so bila
prilagojena in osvežena vsa gradiva, nadgrajen je bil CGP projekta, osvežena je bila spletna
podoba in v obrazce, je bila, poleg dodatnih meril in tehničnih specifikacij, vnešena tudi
dikcija o varovanju osebnih podatkov, glede na GDPR.
Glede na to, da je bil proces že utečen in precej dodelan že v prvem krogu, je tako za
občinsko upravo, kakor tudi za izvajalce, proces potekel dokaj pričakovano, brez večjih
zapletov.
Novosti: vpeljevanje novih meril: npr. da predlagatelj ne more biti izvajalec ali, da se pobuda
ne financira, če je sredstva zanjo možno pridobiti iz drugih virov (subvencioniranje),
vpeljevanje nove skupine MLADI in vseh meril zanjo.

Slika: Prvi letak projekta
DRUGA FAZA: ZBIRANJE POBUD OBČANOV
Druga faza je obsegala naslednje dejavnosti:
Dejavnosti
Informiranje javnosti (občani) s pomočjo različnih orodij
Izvedba delavnic za pripravo predlogov (12 delavnic)
Zbiranje predlogov (pošta, e-pošta)
Ovrednotenje, pregled in priprava predlogov za KVPO

Nosilci
Izvajalci
Izvajalci in župan
Izvajalci
občinska uprava
Sodeluje: izvajalci

Seja KVPO – potrditev projektov, ki gredo v glasovanje z mnenjem KVPO

občinska uprava

Vrednotenje:
•
•
•
•

Izvedenih je bilo 12 delavnic po KS, večinoma v drugih KS, kakor v prvem krogu.
Delavnic se je v povprečju udeleževalo manj občanov kot v prvem krogu, nekateri, redki so
prišli ponovno, saj so proces že poznali.
Do nekaj dni pred zaključkom roka za oddajo pobud je bil oddan le majhen delež pobud. V
zadnjih dneh pa je ta številka naglo poskočila do končne številke 75.
Čas za pregled pobud s strani občinske uprave in za sprejem na seji KVPO je bil tokrat daljši
kot v prvem krogu, tudi sama uprava je imela več izkušenj, zato je bilo tukaj manj zapletov
kot v prvem krogu.

•
•
•

Na voljo je bilo dovolj kanalov za oddajo pobud, tako da si je lahko vsak izbral tistega, ki mu je
najbolj ustrezal.
Novost: varovanje osebnih podatkov – strinjanje z GDPR določilom.
Novost je predstavlja skupina mladi, ki je bila mišljena kot pozitivno diskriminirana, predvsem
zaradi dejstva, da so mladi v prvem krogu manj sodelovali. Mladi so oddali 8 pobud, od
katerih se jih je 7 uvrstilo na glasovanje.

TRETJA FAZA: IZBOR POBUD OBČANOV
Tretja faza obsega naslednje dejavnosti:
Dejavnosti
Predstavitve projektov (letaki, splet …)
Izvedba rednega in predčasnega glasovanja –
izbor projektov
Končna odločitev o uvrstitvi v proračuna 2019
in 2020

Nosilci
Izvajalci
Predsedniki KS,
izvajalci
KVPO

Vrednotenje:
•

•
•
•
•

Faza je bila povezana tudi z mnogimi logističnimi izzivi, npr.: koliko glasovnic dati v tisk za
posamezno območje. Za vsako območje je bilo natisnjenih 45% glasovnic, za druge KS več, za
Ajdovščino manj, cca 30%. Težava je nastala, ko je bilo na glasovališču na Otlici v nekem
trenutku (po maši) toliko glasovalcev, da je zmanjkalo glasovnic, izvajalka pa jih ni uspela
pravočasno dostaviti. Vpeljali smo rezervni ukrep, da so vsi, ki so v vmesnem času želeli
glasovati lahko to naredili na belih listih, a kljub temu je po pripovedovanju komisije pet
krajanov odšlo, brez da bi glasovali. Zaradi tega smo glasovanje tudi podaljšali. Predlagamo,
da se v nujnih primerih vpelje sistem, da je glasovanje na bele liste tudi uradno potrjeno.
Podobno se je zgodilo tudi na Brjah, kjer so za glasovanje uporabili bele liste, ki smo
enakovredno upoštevali.
Predlagamo, da se zapiše, da ni dovoljen prenos glasovalne pravice s pooblastilom ali
kakorkoli drugače, ampak, da vsak glasuje enkrat in samo zase.
Predlagamo, da se zapiše v pravila, da mora vsak glasovati sam, brez asistence.
Predčasno glasovanje se je izkazalo za dober ukrep, saj je bila udeležba dovolj velika.
Končna odločitev in s tem potrditev rezultatov bo 2. julija, ko se bo sestala KVPO.

KOMISIJA ZA VLOGE IN POBUDE OBČANOV
Reprezentativni organ, ki je spremljal in potrjeval legitimnost celotnega procesa, postavljen s strani
Občine Ajdovščina, je Komisija za vloge in pobude občanov.
Naloga komisije je obsegala spremljanje procesa in tri zasedanja:
1. Potrditev meril
2. Potrditev projektov, ki gredo na glasovanje
3. 2. 7. 2018: Potrditev izglasovanih projektov

Vsaka seja komisije je bila na ključni točki dogajanja, saj je bila na prvi seji, namenjeni za to, potrditev
meril, nato je na naslednji seji komisija potrdila katere pobude gredo na glasovanje in nazadnje
komisija potrdi izglasovane rezultate. Delovanje komisije v drugem krogu poteka po ustaljenem
postopku, diskusija pa je vsebinska in manj obremenjena s procesom, kot v prvem krogu.
V celotnem procesu je imela pomembno vlogo tudi občinska uprava, saj je bila tista, ki je pred drugim
zasedanjem komisije pregledala vse pravočasno prispele pobude in pripravila predloge o (ne)uvrstitvi
na glasovanje. Po seji pa predlagateljem zavrnjenih predlogov poslala strokovno utemeljitev o
zavrnitvi oziroma o umestitvi predloga na glasovanje. Člani uprave in podžupana so bili prav tako
prisotni na delavnicah.
REZULTATI PROJEKTA
REZULTATI GLASOVANJA
Območje 1: Ajdovščina – mesto
Izglasovane pobude:
1. mesto: Osvežitev šturskega parka (št. 8, 15.000 €): 191 točk
2. mesto: Postavitev letnega paviljona v mestnem parku v Šturjah (št. 5, 15.000 €): 163 točk
3. mesto: Otroško igrišče Grivče z odkupom zemljišča (št. 3, 15.000 €): 125 točk
4. mesto: Kamniti pitnik (št. 2, 5.800 €): 111 točka
Skupna vrednost izglasovanih pobud: 50.800 €.
Neizglasovane pobude:
5. mesto: Protokolarno darilo Občine Ajdovščina: ilustrirana knjiga za otroke Teodozijev dan v mestu
ob Mrzli reki (št. 4, 15.000 €): 101 točka
6. mesto: Umovadnica – zbirka nalog za urjenje pozornosti, spomina, mišljenja (št. 1, 15.000 €): 96
točk
7. mesto: Ureditev gorsko – turistične točke Veliki Modrasovec (št. 7, 14.000 €): 87 točk
8. mesto: Mala marioneta v podobi Milana Klemenčiča (kot spominek Občine Ajdovščina) (št. 6,
11.000 €): 82 točk
9. mesto: Lokarjeve poti – označitev, smerokazi, klopi, tisk knjižice (št. 9, 15.000 €): 55 točk

Območje 2: Gora
Izglasovane pobude:
1. mesto: Ureditev parkirišča ob igrišču na Otlici za KS Otlica ter KS Predmeja (št. 3, 25.000 €) 964
točk
2. mesto: Park za druženje in šport z izgradnjo balinišča v Podkraju (št. 6, 15.000 €) 674 točk
3. mesto: Parkirišča za osebna vozila ter ureditev parcele na Predmeji (št. 2, 15.000 €) 655 točk
Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.000 €
Neizglasovane pobude:
4. mesto: Fitnes park pri športnem parku na Colu (št. 5, 15.000 €) 587 točk
5. mesto: Info tabli v Podkraju (št. 7, 7.000 €) 474 točk
6. mesto: Ureditev prostora ob vhodu v vas Bela (tlakovanje, miza, klopi, ograja …) (št. 1, 10.000 €)
304 točk
7. mesto: Revitalizacija arheološkega parka Ad Pirum (št. 4, 15.000 €) 278 točk

Območje 3: Vipavski griči
Izglasovane pobude:
1. mesto: Sanacija vodnjaka in ureditev okolice vodotoka na območju KS Brje (št. 2, 13.500 €): 430
točk
2. mesto: Sanacija dela Vertovčeve poti od zaselka Potok do kapelice na križišču Ostri vrh – Gaberje v
dolžini 1.800 m (št. 8, 12.000 €): 371 točk
3. mesto: Obnova jezerca ter vodnega izvira na Vrtovčevi poti pod Ostrim vrhom (št. 1, 14.963,80 €):
346 točk
4. mesto: Postavitev pitnika, stojala za kolesa, košev za odpadke, droga za zastave ter info table za
planto na info točki v Šmarjah (št. 7, 5.100 €): 256 točk
7. mesto: Tabla in zloženke z opisom vasi in lokalnih ponudnikov v Gaberjah (št. 6, 10.000 €): 200 točk
Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.563,80 €
Neizglasovane pobude:
5. mesto: Muzej na prostem: predstavitev orodja za košnjo, vinogradništvo in vinarstvo v Gabrjah (št.
3, 15.000 €): 250 točk - IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

6. mesto: Turistična vstopna točka v Vipavsko gričevje pred vasjo Dolenje (št. 4, 25.000 €): 225 točk IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
8. mesto: Ureditev poti iz Planine – zaselek Koboli do cerkvice pri sv. Pavlu (št. 5, 12.000 €): 195 točk
9. mesto: Pokritje meteornega jaška ter ureditev površin za parkiranje v Dolenjah oz. pešpoti za
sprehajalce (št. 9, 15.000 €): 97 točk

Območje 4: Dolina - vzhod
Izglasovane pobude:
1. mesto: Visoka notranja plezalna stena s previsom v dvorani v Lokavcu (št. 2, 15.000 €): 1.035 točk
2. mesto: Povezovalna pešpot, prihod v vas in športni park Martinše (št. 3, 15.000 €): 951 točk
3. mesto: Ureditev povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki, skozi zaselek Bizjaki, vse do vasi Žapuže (št.
1, 15.000): 883 točk
4. mesto: Ureditev prostorov ter postavitev muzejske zbirke vasi Budanje v prostorih stare OŠ v
Budanjah (št. 4, 15.000 točk): 843 točk
Skupna vrednost izglasovanih pobud 60.000
Neizglasovana pobuda:
5. mesto: Javne pipe po Lokavcu za vaščane, pohodnike in kolesarje (št. 5, 14.500 €): 733 točk

Območje 5: Dolina – center
Izglasovane pobude:
1. mesto: Ureditev družinske kolesarske poti po območju Dolina – center s kolesarjem prijazno
infrastrukturo (št. 3, 25.000 €): 703 točke
2. mesto: Celostna ureditev ceste med vasjo Cesta ter Vipavskim Križem (parkirišča pri pokopališču,
zasaditev drevoreda, javna razsvetljava) (št. 2, 25.000 €): 636 točk
4. mesto: Ureditev prostora pred cerkvijo in gradom zaselka Brith v Velikih Žabljah (št. 4, 8.800 €):
395 točk
Neizglasovane pobude:
3. mesto: Ureditev večnamenskega prostora v prostorih bivše gostilne v Velikih Žabljah (št. 5, 15.000
€): 468 točk - IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
5. mesto: Knjiga Vipavski priimki v občini Ajdovščina (št. 1, 15.000 €): 247 točk

6. mesto: Informacijska tabla ter označevalne table v naselju Male Žablje (št. 7, 9.750 €): 228 točk
7. mesto: Ureditev umiritve prometa na cesti skozi Velike Žablje (št. 6, 15.000 €): 221 točk

Območje 6: Dolina - zahod
Izglasovane pobude:
1. mesto: Vizualizacija naselbine na Sv. Pavlu nad Vrtovinom (št. 3, 25.000 €): 639 točk
2. mesto: Igrišče za košarko in rekreacijo v Potočah (št. 5, 15.000 €): 497 točk
3. mesto: Nakup zemljišča za parkirišča v Selu (št. 6, 15.000 €): 437 točk
Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.000 €.
Neizglasovane pobude:
4. mesto: Ureditev vstopne točke v vas Kamnje v povezavi z zgodbo in tradicijo košnje na Mali gori
(št. 12, 15.000 €): 430 točk
5. mesto: Igrišče za odbojko na mivki ob športnem igrišču v Črničah (št. 7, 15.000 €): 408 točk
6. mesto: Info tabla pri izhodu z AC v Selu (št. 2, 10.000 €): 386 točk
7. mesto: Ureditev prostora s pitno vodo v Malovšah (št. 9, 15.000 €): 368 točk
8. mesto: Skrb za kulturno krajino na Ravnah – korita Slejki (št. 11, 15.000 €): 256 točk
9. mesto: Ureditev protismradnih pokrovov vaške kanalizacije v Batujah (št. 4, 9.500 €): 184 točk
10. mesto: Trg Gojače: projektna dokumentacija ureditve trga v Gojačah (št. 8, 9.000 €): 108 točk
11. mesto: Izdaja knjižice z opisi znanih ljudi zahodnega dela ajdovske občine (št. 10, 15.000 €): 103
točke
12. mesto: Stavbna dediščina vaških jeder Vipavske doline (praktični dogodki, izobraževanje, aktivno
vključevanje krajanov, izvedba skupnostnih akcij …) (št. 1, 24.000 €): 59 točk

Skupina: Mladi
Izglasovane pobude:
1. mesto: Letna rezidenca mladih (uta / pergola z ureditvijo parka v Palah) (št. 5, 15.000 €): 725 točk
2. mesto: Celovita prenova skate parka v Palah (št. 7, 15.000 €): 631 točk

3. mesto: Vadbeni poligon – street workout v Velikih Žabljah (št. 6, 15.000 €): 527 točk
4. mesto: Ureditev mladinskega kluba v prostorih bivše OŠ v Budanjah ter nabava kakovostnega
ozvočenja (št. 2, 15.000 €): 511 točk
Skupna vrednost izglasovanih pobud: 60.000 €.
Neizglasovane pobude:
5. mesto: Naprava za rekreacijo in druženje v druženje v Selu (zunanje fitnes naprave ob športnem
igrišču v Selu) (št. 4, 14.400 €): 479 točk
6. mesto: Zunanji vadbeni prostor pri Domu krajanov Gojače (št. 1, 15.000 €): 370 točk
7. mesto: Polodprti nadstrešek nad prostorom, namenjenim mladim pri dvorani v Dolgi Poljani (št. 3,
15.000 €): 357 točk
Najvišja skupna vrednost izglasovanih projektov znaša 56.940 €.
PODATKI O UDELEŽBI NA GLASOVANJU
Spodnja tabela prikazuje število upravičenih volivcev, od tega število mladih volivcev, poleg tega pa
še udeležbo v posamezni KS ter (od tega) udeležbo mladih v tej KS.

Volivcev
Mladih volivcev

Ajdovš.skupaj
mesto
Col
Otlica
Podkraj Predmeja
15373
5154
745
393
578
328
3115
905
191
74
127
63

Udeležba
Udeležba mladi

3047
600

Brje
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36

109
23

161
23

225
35

Volivcev
Mladih volivcev

Gaberje Planina Šmarje
Ustje
329
138
474
338
429
60
31
113
63
69

Udeležba
Udeležba mladi

138
22

Volivcev
Mladih volivcev
Udeležba
Udeležba mladi
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17
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17

97
9

Dolga
Budanje Poljana Lokavec Žapuže
679
282
926
423
165
56
227
74
164
49
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28
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67
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32

26
3

107
18
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Mladih volivcev

Velike
Vipavski
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Dobravlje Skrilje
Stomaž Žablje
Križ
446
379
265
50
271
618
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84
54
68
65
121

Udeležba
Udeležba mladi

Volivcev
Mladih volivcev
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26
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5
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18

24
6
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44

Kamnje Batuje
Črniče
Gojače
Potoče
Selo
Vrtovin
282
470
242
356
344
434
63
90
65
61
62
74

Udeležba
Udeležba mladi
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9

111
13

72
22
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27
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29

Indeks oddanih glasovnic po območjih 2018
glede na 2016 (1=enako, <1=zmanjšanje,
>1=povečanje
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Število prijavljenih, uvrščenih na glasovanje in
izglasovanih pobud v letih 2016 in 2018
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Komentar: kljub temu, da je bila v letu 2018 uvedena dodatna skupina (Mladi), je bilo število
izglasovanih pobud manjše kot pred 2 letoma, saj je bila vrednost povprečne pobude tokrat višja kot
v letu 2016.
Primer možne dodatne analize: število prejetih točk za posamezno pobudo po KS:
Število točk za pobudo Vizualizacija naselbine na
Sv. Pavlu nad Vrtovinom (območje 6) po KS
300
250
200
150
100
50
0
Batuje

Črniče

Gojače Kamnje Potoče

Selo

Vrtovin

Število točk za pobudo Parkirišča za osebna vodila
ter ureditev parcele na Predmeji (območje 2) po KS
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POROČILA Z DELAVNIC
Izvedenih je bilo 12 delavnic.
V GOJAČAH IZVEDENA PRVA DELAVNICA
DATUM: 03.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Ležeči policaji, športna soba, povezovalna kolesarska steza, obnova pročelja pokopališča in
prometno ogledalo so nekatere od pobud, ki so bile izpostavljene na prvi delavnici Moja pobuda v
Gojačah.
Delavnica je potekala v Domu krajanov Gojače - Malovše, ki spada v območje 6, Dolina – zahod in
vključuje krajevne skupnosti: Črniče, Gojače – Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje – Potoče. Še
ena delavnica za to območje bo potekala 16. aprila ob 19.00 v prostorih Krajevne skupnosti Batuje.
Na delavnici so bili prisotni predstavniki občine, podžupan Alojzij Klemenčič, direktorica občinske
uprave Mojca Remškar Planinc, pridružil pa se je tudi predsednik Komisije za vloge in pobude
občanov, ki neposredno bdi nad projektom, Vilko Brus.
Poleg občanov in izvajalcev so bili prisotni tudi predstavniki treh krajevnih skupnosti, katerih vloga je
promocija projekta med občani. Predstavniki Občine so z občani iskali poti, kako določeno pobudo
oblikovati na način, da bo ustrezala merilom, ki slonijo na zakonodajnih nalogah in zmožnostih
Občine. Podžupan Klemenčič je izpostavil dejstvo, da ne gre za udarniške akcije, pač pa za aktivnosti,
katerih izvajalec je Občina, direktorica uprave pa je nakazala smer tesnega sodelovanja
predlagateljev pobud z Občino.
Glavni poudarki delavnice pa so bili tudi, da bo glas občanov slišan in da bodo njihovi predlogi, tudi,
če ne bodo ustrezali merilom projekta Moja pobuda, lahko realizirani skozi druge možnosti in
projekte Občine ali krajevnih skupnosti.

V VELIKIH ŽABLJAH MED DRUGIM TUDI O LEŽEČIH POLICAJIH RAZLIČNIH OBLIK IN
MATERIALOV
DATUM: 05.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Velike Žablje, 4. 4. 2018. Izvedena je bila druga delavnica v sklopu projekta Moja pobuda, ki se je je v
Velikih Žabljah poleg predstavnikov krajevne skupnosti in občanov udeležil tudi župan Občine, Tadej
Beočanin.
V svojem uvodnem nagovoru je župan izpostavil uspeh participativnega proračuna v prejšnjem
obdobju, ki se kaže predvsem v realizaciji predlaganih pobud in v dejstvu, da je bila ideja projekta
med občani dobro sprejeta. Po uspešni prvi izvedbi je Ajdovska občina proces participativnega
proračuna umestila v statut, obstaja pa tudi možnost, da se bodo za to namenjena sredstva v
prihodnosti še višala.
Pobude občanov na delavnici v Velikih žabljah, ki so se je udeležili prebivalci krajevnih skupnosti
Velike Žablje in Vipavski križ, so se nanašale na prometno varnost, saj je del cestišča na območju
precej prometen, ob tem pa se je izkazalo, da ležeči policaji morda niso najbolj ugodna rešitev. Med
možnostmi, ki jih naša zakonodaja še ne predvideva, so tudi ležeči policaji, ki merijo hitrost, ob tem
pa spreminjajo trdoto in obliko na način, da jih vozila z ustrezno hitrostjo niti ne občutijo, medtem
ko prehitre voznike ustavijo.
S strani mladih je prišla pobuda po zunanjem work - out prostoru, medtem ko si domačini želijo
ureditve parkirišč v okolici šole v Vipavskem Križu, ureditve pločnikov in drugih prometnih površin.

VIPAVSKA PLAŽA IN UREDITEV POTI
DATUM: 06.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Delavnica na Ustju, že tretja po vrsti, je znova prinesla veliko pobud po prometni ureditvi, športnem
igrišču, ureditvi Vipavske plaže, da bo primerna tudi za družine, monitoringu čistosti Vipave in
ureditvi pohodniške poti.

Poleg občanov in predsednika krajevne skupnosti Ustje sta se delavnice udeležila predstavnika
občine, podžupan Mitja Tripkovič in Mojca Božič.
Že v fazi predstavljanja meril se je pojavila pobuda občini, naj se merila nekoliko spremenijo, saj so
določene izglasovane pobude v prejšnjem krogu izpadle, ker je zanje zmanjkalo financ, vendar je bila
razlika v znesku, zaradi katerega so izpadle, precej nizka, predlagatelji pa bi bili pripravljeni tudi
prilagoditi pobudo in znižati stroške.
Prav tako je bil podan predlog, da se v primeru združevanja pobud bolj smiselno opredeli finance.
Na delavnici je bilo prisotnih več kot 15 občanov, od tega nekaj takšnih, ki so s svojimi predlogi
sodelovali že predlani. Tako so tudi njihove izkušnje pripomogle h kvaliteti delavnice. Diskusija se je
med drugim dotaknila primerov, pri katerih prisotnim lastništvo in pristojnosti občine še niso bili
jasni - vendar sta predstavnika občine obljubila pomoč in bosta odgovore zainteresiranim podala
naknadno.
Delavnica je potekala v konstruktivnem vzdušju, zato lahko s tega območja upravičeno pričakujemo
dobre pobude!

V MANJŠIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH JE POTREBNO ŠE BOLJ STOPITI SKUPAJ!
DATUM: 10.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Delavnice v Žapužah so se udeležili v veliki večini pripadniki prav tamkajšnje krajevne skupnosti, zato
je potekala v luči potrebe po boljši ureditvi odpadnih voda.
Z odvodnjavanjem imajo krajani že dolgo časa težave, voda ob deževju pa poplavno ogroža tudi
njihove domove. Pojavile pa so se tudi pobude po ureditvi in označitvi stare Rimske ceste in
povezovalni kolesarski poti.
Delavnice se je poleg krajanov in predsednika krajevne skupnosti Žapuže Zvonka Vidmarja, udeležil
podžupan Mitja Tripkovič. Ob tem je izpostavil zavezanost Občine gospodarskemu napredku in
načelu, da se v Ajdovščini obljubljene zadeve tudi zares izvedejo.
V veliko pomoč pri snovanju pobud pa je bila tudi Mojca Božič, predstavnica občinske uprave, ki se
je skupaj s krajani poglobila v načrtovanje sanacije odvodnjavanja, pojasnila je tudi, na kak način je
možno v kraj napeljati optiko.

Diskusija je nanesla tudi na temo povezovanja s sosednjimi krajevnimi skupnostmi in projekti, ki bi
lahko dvignili kakovost življenja občank in občanov na celotnem območju Dolina - vzhod. Manjše
krajevne skupnosti v projektu Moja pobuda namreč pogosto izražajo zaskrbljenost, ali jim bo na
glasovanju sploh uspelo pridobiti kakšno pobudo ali ne.

ŠPORTNI PARK V PODKRAJU
DATUM: 11.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Podkraj je odlično izhodišče za različne športne dejavnosti, ne samo za domačine, pač pa tudi za
ostale občane. Domačini bi zato radi dokončali športni park z zunanjimi fitness napravami,
baliniščem in prostorom za druženje.
Na delavnici v Podkraju, ki sta se je poleg krajanov udeležila podžupan Mitja Tripkovič in
predstavnica občinske uprave Mojca Božič, je diskusija takoj zavila v smer ureditve športnega parka.
Načrti so bili že precej izoblikovani, udeleženci delavnice pa dokaj enotni. Del časa je bil posvečen
postavljanju finančne strukture investicije, saj je za umestitev na glasovanje realna finančna
struktura ključnega pomena.
Udeleženci delavnice pa so poleg pobude izpostavili tudi močno potrebo po ureditvi cest, saj je
prometna infrastruktura dotrajana. Želijo tudi, da Občina nameni večji delež sredstev njihovi
krajevni skupnosti, saj se oddaljeni čutijo zapostavljene. Predstavnika Občine sta pojasnila nekatera
prizadevanja, da se v sodelovanju s sosednjimi občinami uredijo prometne povezave.

MLADI BI RADI
DATUM: 13.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Petek, trinajstega. Ajdovska mladina se v zavidljivo velikem številu zbira v Hiši mladih. Skoraj triurno
srečanje ima dve temi: začne se z razpravo o strategiji za mlade v občini, sledi pa predstavitev
participativnega proračuna in razmislek o njem. Idej, kako izboljšati kakovost življenja mladih v
občini, kar je tudi namen obeh občinskih ukrepov, je veliko.
Mlade je dejstvo, da so si v participativnem proračunu 2019 – 2020 zaslužili posebno pozornost, zelo
pritegnilo. Različne pobude o prostoru za pustovanja, skate parku, galeriji za mlade umetnike na
prostem, tržnici oz. trgovini brez embalaže pa bodo dokončno izoblikovali do oddaje predlogov.
Mladinski svet Ajdovščine se je izpostavil kot promotor procesa, mladi, ki imajo še kakšno pobudo,
pa se lahko z vprašanjem, če bi se jim še kdo pridružil, obrnejo nanj. Prav tako je mladim obljubljena
pomoč s strani Občine, izoblikovala pa se je tudi ideja o tem, da bi 3. maja skupaj izpolnjevali
obrazce in oddajali pobude.
Podžupan Mitja Tripkovič je mlade spodbudil k sodelovanju, saj razume, da svet stoji na mladih, ob
enem pa je izpostavil možnost in potrebo, da mladi začno sodelovati v procesih odločanja.
Predstavnica Inštituta za mladinsko politiko pa v procesu Moja pobuda vidi priložnost, kako lahko
mladi na območju občine Ajdovščina postavijo primer dobre prakse participacije mladih za vso
državo.

VELIKO POBUD IN VELIKO POBUDNIKOV
DATUM: 17.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Na delavnici v Batujah so pobude kar deževale. Poleg občanov kar štirih krajevnih skupnosti so bili
na delavnici prisotni tudi štirje predsedniki KS, z županom Tadejem Beočaninom pa so poleg pobud,
ki sodijo pod okrilje projekta Moja pobuda, spregovorili tudi o drugih perečih tematikah območja.
Občani so od župana ponovno prejeli zagotovilo, da bo kanalizacija zgrajena skladno z načrti, prav
tako pa tudi pojasnilo, da je bila zaveza o gradnji kanalizacije v občinskem svetu široka in bi jo tudi
morebitna menjava oblasti zato zelo težko ogrozila.
Prav tako se je ponovno pojavila pobuda po skupnem centru večih vasi na tem območju, v katerem
bi domačini imeli črpalko, bankomat in morda celo trgovino.
Občanke in občani si želijo tudi namakalnega sistema, za katerega želi občina pridobiti evropska
sredstva, saj sama občina glede na milijardno vrednost investicije, projekta ni sposobna realizirati.

Trenutno pa se testno izvajajo ureditve manjših zajetij potoka, kar je bila tudi ena izmed
izpostavljenih pobud.
Župan je občane, ki imajo predloge, tudi povabil, naj se oglasijo na Občini, saj mnoge izpostavljene
pobude presegajo proračun ali pa ne ustrezajo merilom Moje pobude in bi jih bilo potrebno v
proračun umestiti na druge načine.
Ostale pobude, ki jih je možno umestiti v Mojo pobudo pa so: ureditev poti ob potoku Perilo, ki v
svojem toku ustvarja edinstvene kraške tolmune, obeležje ob nekdanji tovarni poljedelskega orodja,
ureditev kanalizacijskih jaškov, da ne bodo prepuščali neprijetnega vonja, ureditev odvodnjavanja,
da odpadna voda ne bo zalivala zasebnih zemljišč ...
Diskusija je potekala v konstruktivnem vzdušju, nadaljevala pa se je še dolgo po zaključku delavnice.
Župan je pozorno prisluhnil pobudam, priznal pa tudi, da za nekatere sliši prvič, zato je bila
izmenjava mnenj še toliko bolj koristna za vse vpletene.

UDELEŽBA NA DELAVNICI V AJDOVŠČINI KREPKO VIŠJA KOT PREDLANI
DATUM: 18.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Delavnica v Ajdovščini je prinesla številne nove pobude, ki sta jim pozorno prisluhnila podžupan
Alojzij Klemenčič in direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc. Nekatere pobude, kot je
postavitev kipov znanim Ajdovcem, so presegale merila Moje pobude, a sta predstavnika Občine
povabila udeležence, naj jim jih vseeno posredujejo.
Med udeleženci je bil tudi pobudnik, ki je s pobudo ureditve parka v naselju Ribnik uspel v prvem
krogu. S sokrajani je delil dragocene izkušnje, pohvalil Občino, izvajalca in vse vpletene, ob enem pa
izpostavil potrebo, da soseska dobi še dodatna vlaganja. To se po zagotovilih s strani Občine tudi
načrtuje.
Pobude, kot so pitnik za ljudi in živali, ureditev kolesarske poti, povezovanje s ponudniki gostinskih
storitev za omogočanje koriščenja javnih stranišč, publikacija za krepitev spomina za starejše po
zgledu Občine Kanal ob Soči bi lahko ustrezale merilom, zato si jih obetamo na glasovanju.
Za pobudo o izdelavi tipičnega spominka Občine, ki je bila prav tako predlagana, je možno dobiti
sredstva na natečaju za inovativnost, ki je odprt prav v tem času. Pobuda o ureditvi poti za pešce
med trgovskimi centri, predvsem do Hoferja, kamor pešec sedaj ne more, pa je že predvidena za
realizacijo.

Podžupan Klemenčič je formalni del srečanja zaključil z mislijo in pobudo, da so tovrstna srečanja res
pomembna, saj je izmenjava mnenj med krajani in predstavniki Občine in krajevne skupnosti
dragocena za vse strani.

GABERJE SO DOKAZ, DA TUDI MALIM LAHKO USPE!
DATUM: 23.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Delavnica v osrčju čudovite narave, na Gaberjah, je znova prinesla pobude o ležečih policajih,
ureditvi starega mostu, zunanjih fitnes napravah ob pohodni poti ter pitniku v središču kraja.
Gostitelji delavnice, ki je bila v okviru participativnega proračuna 2019-2020 že deveta po vrsti,
imajo z Mojo pobudo pozitivne izkušnje. Na Gaberjah so namreč v preteklem obdobju uspeli
izglasovati in uresničiti kar dve pobudi: informacijsko tablo in rekreacijsko pot. Tako predstavljajo
pozitiven zgled manjšim krajevnim skupnostim, kako z dobro organizacijo lahko tudi manj številčne
krajevne skupnosti stopijo skupaj in veliko dosežejo.
Zanimivost na delavnici je bila tudi ta, da se je je udeležilo več predstavnikov mladih, kakor drugih
generacij, čeravno udeležba ni bila prav številčna.

USPEŠNI PREDLANI, OBETI ZA LETOS PA NISO NIČ DRUGAČNI
DATUM: 24.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Nad Dolgo Poljano pogosto krožijo padalci, tudi zletišče je z Doma krajanov zelo dobro vidno. Zato
ne čudi, da so se delavnice udeležili tudi krajani, ki v prostem času radi jadrajo nad Vipavsko dolino.
Poleg pobude po povezovalni poti so jadralni padalci izpostavili tudi potrebo po ureditvi parkirnega
prostora za jadralce in planince ter ureditev pristajališča in vadbišča zanje.
Zasedba na delavnici je bila številčna, udeležili so se je tudi predstavniki mladih in kar dva nekdanja
predsednika okoliških krajevnih skupnosti, ki imata s projektom že pozitivne izkušnje. Tako v
Budanjah, kjer postavljajo igrišče za odbojko na mivki, kakor tudi na Dolgi Poljani, kjer končujejo
podporni zid za igriščem, so bili v preteklosti projekti uspešno izglasovani.
Podžupan Alojzij Klemenčič je znova poudaril pomen srečanj med predstavniki Občine in občani, saj
se na tak način izmenja mnogo pogledov, obenem pa je občane pozval k dejavnemu sodelovanju in k
posredovanju predlogov na Občino tudi izven projekta Moja pobuda.

NE LE INFRASTRUKTURA, TUDI VSEBINA!
DATUM: 25.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Predzadnja delavnica v sklopu participativnega proračuna 2019-2020 je bila izvedena na območju 5:
Dolina – center, natančneje v Skriljah.
Delavnica je bila posebna po tem, da glavnina pogovora ni potekala o infrastrukturi ampak so
udeleženci izrazili potrebo po osmišljanju in nadgradnji te infrastrukture tudi z vsebino. Kraji na tem
območju imajo zelo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, ki pa ni sistematično zbrana in
podana na ogled prišlekom.
Diskusija, ki se je je kot predstavnik občine, obenem pa tudi kot domačin, tokrat udeležil podžupan
Alojzij Klemenčič, je zavila v smer turistične ponudbe tega konca Vipavske doline. Dotaknila se je
povezovanja z ostalimi kraji in razvoja tradicionalnih dogodkov, kot je na primer šagra, na višjo
raven, ki bi bila kulturno in turistično zanimiva širše in ne samo v domačem kraju.
Skrilani si želijo tudi prireditvenega prostora - npr. odra ali atestirane prikolice. Pri pripravi dogodkov
vsakokrat prav za takšno logistiko porabijo ogromno dragocenega časa, ki bi si ga želeli raje nameniti
v vsebino.

Izražena je bila tudi pobuda po pitniku v bližini šole, po tem, da se članom društva omogoči
usposabljanje za HACCAP, da lahko prireditve, ki jih izvajajo, tudi ustrezno, s kvalificiranim kadrom,
izpeljejo.

ZAKLJUČENA TUDI ZADNJA DELAVNICA - TOKRAT NA OTLICI
DATUM: 26.04.2018
KATEGORIJA: Moja pobuda 2018

Zadnja delavnica v sklopu projekta Moja pobuda je bila izvedena za območje Gora na Otlici.
Domačini že imajo izkušnje s participativnim proračunom, saj so v preteklem obdobju uspeli urediti
dostop do njihovega največjega naravnega bisera, Otliškega okna.
Podžupan Mitja Tripković je izpostavil pomen združevanja ljudi, še posebno pa ga je nagovorila misel
izvajalca delavnice Mateja Cepina o tem, da smo bili ljudje v skupnosti nekoč bolj podobni glini, ki se
jo je dalo gnesti, sedaj pa čedalje bolj postajamo podobni mivki, ki, če ni namočena, zelo enostavno
spolzi med prsti. Če med ljudmi ne bo ponovno vzpostavljena tista vez, ki jo ponazarja voda, to pa je
zaupanje, bomo postali individualisti, kar pa dolgoročno lahko vodi v propad naših skupnosti.
Izpostavljena je bila pobuda po ureditvi dostopa do vzletišča za padalce, planince, predvsem pa za
reševalce, ko je to potrebno. Padalstvo predstavlja velik potencial za turizem na tem območju, saj je
vzletišče Kovk eno od vzletišč z največ letalnih dni v Sloveniji.

POBUDE
Na Občino je tekom projekta prispelo 75 vlog.
Na glasovanje je bilo uvrščenih 49 pobud v skupni vrednosti 715.913,80 €. Za vsako od 6 območij in
skupino Mladi je bilo za leti 2019 in 2020 predvidenih največ 60.000 €, skupaj torej 420.000.
Velikostni razredi pobud, danih na glasovanje:
Velikostni razred

Število pobud 2016

Število pobud 2018

do 9.000 €
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4

med 9.000 € in 14.000 €

10

9

med 14.000 € in 20.000 €

14

30

višje od 20.000 €

4

6

Skupna vrednost pobud, uvrščenih na glasovanje,
na posameznem območju
6: Dolina - zahod
5: Dolina - center
4: Dolina - vzhod
3: Vipavski griči
2: Gora
1: Ajdovščina - mesto
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Število prijavljenih, uvrščenih na glasovanje in
izglasovanih pobud v letih 2016 in 2018
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MEDIJI
Projekt Moja pobuda je bil viden s pomočjo naslednjih medijev:
•
•
•
•
•
•

Spletna podstran ajdovscina.si/mojapobuda
Latnik (2 objavi: vabilo na delavnice in k oddaji pobud)
Raznos letaka po gospodinjstvih – 2x; prvič za vsa območja enaki letaki, drugič različni za
različna območja.
Facebook: profil župana – dogodek, Lokalne Ajdovščina
Ostali mediji: Studio City - https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174545013
Spletne strani:

-

Primorske novice: https://www.primorske.si/primorska/goriska/vec-kot-3000-obcanovglasovalo-v-okviru-projekta-m
Mladinski svet Ajdovščina: http://msa.si/2018/06/15/moja-pobuda-glasovanje/
Lokalne Ajdovščina #mojapobuda: https://www.lokalne-ajdovscina.si/tag/mojapobuda

KATALOG REZULTATOV

Št. rez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ime rezultata
Načrt projekta Moja pobuda
Poziv občankam in občanom za oddajo pobud
Obrazec za oddajo pobude
CGP projekta
Spletna podstran projekta na občinski strani
Opis projekta za občane
Dopis za predsednike KS in sestanek z njimi
Letak za gospodinjstva št. 1: poziv k oddaji pobud in na delavnice
Urnik delavnic
Izvedbeni načrt delavnice in izvedba delavnic
Poročila z delavnic s fotografijami
Katalog vlog v okviru projekta Moja pobuda, prispelih na občino
Katalog pobud, o katerih se glasuje
Katalog izbranih pobud / projektnih predlogov
Letak za gospodinjstva št. 2: vabilo na glasovanje
Izvedba glasovanja in poročilo o glasovanju
Pravilnik o glasovanju
Dve objavi v občinskem časopisu Latnik

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE
Na osnovi izvedenega projekta predlagava naslednja priporočila za izvajanje podobnega projekta v
prihodnosti.
Faza

Priporočila

Splošno

Ponoven razmislek o glasovanju: starejši ljudje ne vidijo, zato pogosto želijo
asistenco. Mnogi ne poznajo sistema glasovanja, kar zahteva razlago komisije.
Sodelovanje s pošto: obstaja hitrejša in cenejša varianta raznosa letakov po
občini, ali je pošta edina opcija?
Skrb manjših območij, KS z manj prebivalci, ki menijo, da v konkurenci nimajo
možnosti za izglasovanje svojega projekta. Razmislek o uvedbi določila, da
lahko ena KS dobi odobrena največ dva projekta.

Priprava poziva
za občane

Razmislek: kaj TOČNO pomeni, da pobuda predhodno ni bila financirana s
strani Občine Ajdovščina? Morda je potrebna dodatna opredelitev.
Možnost on – line oddaje na za to pripravljenem obrazcu? Kako bi preverjali
istovetnost brez lastoročnega podpisa občana?
Postavljanje meril: pozabili smo na merilo, da predlagatelj ne more biti
društvo, prav tako, da morajo biti pobude oddane samo na obrazcu.
Vprašanje merila, da občina pobude ne more udejanjiti iz »strokovnih«
razlogov.

Glasovanje

Priprava
rezultatov

Število glasovnic – kako zagotoviti optimalno? Kaj storiti primeru, ko jih
zmanjka? Predlog: univerzalne glasovnice, ki veljajo enako.
Reševanje pritožb – sploh obstaja možnost pritožbe?
To vprašanje ni rešeno.

Številka: 4102-1/2018
Datum: 2. 7. 2018

Poročilo pripravila:
Alenka Blazinšek Domenis
Matej Cepin

Predsednik komisije za vloge in pobude občanov
Vilko Brus, l. r.

