PARTICIPATIVNI PRORAČUN
V OBČINI AJDOVŠČINA
2021–2022

POBUDE, UVRŠČENE NA GLASOVANJE
Območje 2: Gora
Vabljeni na glasovanje o pobudah participativnega
proračuna v občini Ajdovščina

datuma glasovanja

glasovalna mesta

sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00

KS Col: Prostori KS v Zadružnem domu

nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00

KS Otlica - Kovk: Dvorana KS

S seboj prinesite osebni dokument
(osebna izkaznica, potni list, vozniško
dovoljenje).

KS Podkraj: Dom krajanov Podkraj
KS Predmeja: Dom krajanov Predmeja

POBUDE, UVRŠčENE NA GLASOVANJE ZA Območje 2: Gora
1

Izdelava ploščadi in plezalne stene ob športnem parku Lipov gaj na Colu
Ob robu igrišča v športnem parku Lipov gaj bi se zgradilo ploščad in plezalno steno. Ploščad bi služila kot del
plezalne stene, kjer bi se polagale blazine za obvarovanje pred padci, za priprave in ogrevanje pred plezanjem.
V času organiziranih dogodkov bi služila kot oder za nastopajoče, saj bi bila nekoliko dvignjena od nivoja igrišča.
Vrednost: 15.000 EUR

2

Postavitev pitnikov na Kovku in Otlici za rekrea�vne športnike
Postavitev pitnikov za kolesarje in rekrea�vne športnike ob avtobusnih postajah na Kovku (Žlebič) in Otlici
(Kitajska). Na Gori je vedno več rekrea�vnih športnikov, tako domačinov kot turistov, teren je razgiban in
zahteven, zato bi bila potrebna voda za osvežitev in preprečitev dehidracije.
Vrednost: 5.000 EUR

3

Označba odcepov cest do zaselkov na Predmeji
Na križiščih kategoriziranih in nekategoriziranih cest po Predmeji se postavijo table s smermi in navedbami
hišnih številk posameznih zaselkov. Glede na to, da je naselje Predmeja razpršeno na veliki površini, se
obiskovalci ali pa tudi dostavljalci raznega blaga težko znajdejo kljub raznim mobilnim napravam za iskanje po�.
Vrednost: 15.000 EUR

4

Obnova zidu in pločnika na pokopališču Otlica
Obnova pokopališkega zidu in pločnika na otliškem pokopališču. Zid je treba v dolžini 60 m povsem obnovi�, ga
nadzida� do enake višine okoli celega pokopališča in naredi� novo kapo. Na pločniku je treba poskrbe� vsaj za
nove robnike in fuge ter menjavo poškodovanih pranih plošč.
Vrednost: 15.000 EUR

5

Asfaltacija po� do športnega parka v Podkraju, zaključna dela in postavitev lesenega objekta za druženje
Asfaltacija dostopne po� do športnega parka v Podkraju bo omogočala mladim družinam in drugim vaščanom,
da koris�jo prostor za rekreacijo in druženje v naravi. Lesen objekt ob igrišču bo nudil pokrit prostor, ki bo
omogočal lažjo organizacijo vaških dogodkov.
Vrednost: 15.000 EUR

6

Postavitev informacijske table v Podkraju ter postavitev lesenega napisa “Dobrodošli”
Predlaga se, da se v centru vasi Podkraj postavi informacijska tabla, ki bo vsebovala zemljevid pohodnih po� in
ključne znamenitos� v okolici krajevne skupnos�. Tako bi promovirali te kraje in informirali ljudi, ki jih obiskujejo. Z napisom "Dobrodošli" pri vstopu v vas bi polepšali prihod v kraj in pozdravili mimoidoče.
Vrednost: 7.500 EUR

7

Turis�čno informacijsko središče Gora
Ureditev Turis�čno-informacijskega središča GORA za Predmejo, Otlico in Kovk: postavitev ekološke toalete,
klopi in tabel (pot Po Dolu gor in dol; Predmeja z imeni domačij) na začetku Predmeje ter tabel pri pokopališču
na Otlici (pot Po Angelski Gori; Otlica in Kovk z imeni domačij).
Vrednost: 25.000 EUR

Mladi, ki boste na dan glasovanja dopolnili med 15 in 29 let (do vključno zadnjega
dne pred 30. rojstnim dnem), boste poleg glasovanja o projektnih predlogih z
območja vašega stalnega prebivališča lahko glasovali tudi v skupini MLADI
(dodatna glasovnica, ki bo enaka za vseh 6 območij občine).
Glasovanje v tej skupini bo potekalo na enak način kot glasovanje v posameznem
območju.

POBUDE, UVRŠčENE NA GLASOVANJE v skupini mladi
1

Naprave za rekreacijo, tekaško-sprehajalne po� v Selu in okolici
Vse več občanov se rekreira in nimajo prostora, kjer bi se ogreli in po rekreaciji raztegnili. V korona časih se je
še posebej izkazalo, da bi take površine na prostem prišle zelo prav. Zato se predlaga rekreacijske naprave, ki bi
bile povezane z označenimi tekaškimi potmi, podest za raztegovanje, klopi, mize za klepet in počitek po
rekreaciji. Vrednost: 14.700 EUR

2

Postavitev kolesarskega poligona v Malovšah
Projekt obsega postavitev infrastrukture za kolesarski poligon na parceli 1214 k.o. Gojače. Kolesarski poligon bo
umeščen v Malovšah na s�čišču 4 krajevnih skupnos�. Dodatna turis�čna ponudba bo utrdila zahodni del
občine Ajdovščina kot turis�čno des�nacijo.
Vrednost: 15.000 EUR

3

Ureditev mladinske sobe v prostorih KS Gaberje
V prostorih KS Gaberje se uredi mladinska soba ter opremi s ﬁtnes napravami.
Vrednost: 10.000 EUR

4

Postavitev pitnika na počivališču za kolesarje pri Napoleonovem mostu v Dolenjah
Pobuda obsega montažo javnega pitnika pri Napoleonovem mostu, vključno z izgradnjo 320 m vodovodnega
priključka od zadnje hiše – Dolenje 2 do urejene površine s klopmi pri reki Vipavi. Po rekreacijski po� okrog
"Ajdovskega polja" se dnevno rekreira veliko tekačev, pohodnikov in kolesarjev. Ker je pot dolga 5 km, posebej
ob poletnih mesecih primanjkuje pitnik na sredini po�, ob počivališču s klopjo. Vrednost: 15.000 EUR

5

Nakup mul�medijske opreme za predvajanje video vsebin v Budanjah
Projektni predlog zajema nakup kakovostnega projektorja in projekcijskega platna s pripadajočo opremo za
predvajanje avdio-video vsebin (prenosni računalnik, ozvočenje, mikrofoni ...). Namen nakupa je predvajanje
video vsebin tako v mladinskem centru v Budanjah kot tudi na krajevnih prireditvah.
Vrednost: 15.000 EUR

6

Ureditev rekreacijske točke ob Vertovčevi po�
Postavitev rekreacijskih naprav, miz in klopi ob zaselku Marci na Planini in Vertovčevi po� in na s�čišču več
pohodnih po�. Rekreacijska točka bi tako domačinom kot tudi tujcem služila za razgibavanje, spros�tev in
druženje.
Vrednost: 15.000 EUR

7

#Wokviri.se
Postavitev kovinskih okvirjev v obliki znamenitos� Ajdovščine na priljubljenih turis�čnih točkah, kot so Fužine,
grajsko obzidje, izvir Hublja, Škol. Poleg bodo stebrički s QR-kodami, katere bi obiskovalci lahko skenirali s
telefoni in bi jih preusmerile na spletno stran Vipavska dolina, kjer so opisane turis�čne znamenitos�. Na
stebričkih bi bil tudi napis v s�lu “Ali ste vedeli, da ...? ”. Vrednost: 10.000 EUR

8

Wajduski G'rﬁ�
V okolici Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih je veliko praznih, betonskih sten, katere bi mladim
umetnikom, občanom Občine Ajdovščina, pod nadzorom občine namenili kot prostor za izražanje umetniškega
duha. Projekt bi zajemal poslikavo stopnic na igrišču v Palah in betonske stene stavbe v Palah pri novem Skate
parku. Mladi bi tako sooblikovali prostore, ki so jim namenjeni. Vrednost: 5.000 EUR

Seznami pobud so pripravljeni –
čAS je za glasovanje!
Moja pobuda je projekt uresničevanja par�cipa�vnega proračuna v Občini
Ajdovščina. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi
porabi odločate neposredno občanke in občani.
V le�h 2021 in 2022 bo tako do 420.000 EUR občinskih sredstev namenjenih za pobude, ki ste jih do
2. junija 2021 predlagali občanke in občani ter so vsebinsko in ﬁnančno skladne z merili projekta.
Z namenom zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja občine je ta razdeljena na 6 območij. Na
vsakem območju je za pobude na voljo do 60.000 EUR. Vaša krajevna skupnost spada v Območje 2:
Gora, v katerem se je na glasovanje uvrs�lo 7 pobud.
Predstavljene so na tem letaku in na spletni strani www.ajdovscina.si/mojapobuda.

KDO LAHKO GLASUJE
Glasovalno pravico imate ob predložitvi osebnega dokumenta vse občanke in občani s stalnim
prebivališčem v Občini Ajdovščina, ki boste do dne glasovanja dopolnili 15 let. Glasujete lahko le v
krajevni skupnos�, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.

kako glasujem
Glasujete tako, da med predlaganimi pobudami izberete tri najboljše. Najboljši podelite tri točke,
drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke
pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.
Glasovnice, ki ne bodo izpolnjene v skladu s tem navodilom, bodo neveljavne.

Primer pravilno izpolnjene glasovnice iz Moje pobude 2019-2020.

