PARTICIPATIVNI PRORAČUN
V OBČINI AJDOVŠČINA
2021–2022

POBUDE, UVRŠČENE NA GLASOVANJE
Območje 5: Dolina - center
Vabljeni na glasovanje o pobudah participativnega
proračuna v občini Ajdovščina

datuma glasovanja

glasovalna mesta

sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00

KS Cesta: Dom krajanov Cesta

nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00

KS Dobravlje: Dvorana KS

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

KS Plače: Dom krajanov Plače
KS Skrilje: Prostori KS
KS Stomaž: Dom krajanov Stomaž
KS Velike Žablje: Dvorana KS
KS Vipavski Križ: Dom krajanov
Vipavski Križ

POBUDE, UVRŠčENE NA GLASOVANJE ZA Območje 5: Dolina - center
1

Informacijska točka za pohodnike in kolesarje v Velikih Žabljah
V izgradnji je tematska pot od Vipave do Mirna, ki poteka skozi vas Velike Žablje. Zaradi povečanja obsega
kolesarjev in pohodnikov manjka urejen prostor za počitek, kjer bi se lahko tudi oskrbeli z vodo in koris�li
sanitarije. Predlaga se informacijska tabla z zemljevidom vasi, usmerjevalne table do info točke, dodatna vrtna
garnitura pred dvorano v Velikih Žabljah ter ureditev obstoječih sanitarij. Vrednost: 15.000 EUR

2

Grajska pot - tematska pohodna pot med vinogradi
Vzpostavljena bo tematska pohodna pot, ki se bo vila med vinogradi in čudovi�mi razgledi na Vipavsko dolino.
Pot bo označena z informacijskimi tablami, na katerih bodo poleg informacij podane tudi vaje za telo in krepitev
možganov. Potek trase: parkirišče Velike Žablje, dvorec, razgledna toča Opoka, kapelica Stara gora, vas,
počivališče pod Murvo, parkirišče. Vrednost: 8.500 EUR

3

Postavitev ekološkega mlaja in pitnika na Ces�
V vasi Cesta bi na parcelni št. 2779/6, pri spomeniku v spomin na nasilje, požig vasi v 2. sv. vojni, postavili
20-metrski ekološki mlaj/drog in pitnik za vodo za obiskovalce. Na drogu bi bilo možno dvigni� izdelan okras za
namene mlaja in zastavo RS. To bi poudarilo značilnos� vasi in označevalo mesto spominskega obeležja.
Vrednost: 15.000 EUR

4

Osvetlitev po� Reber
Osvetlitev po� Reber (nakup in montaža sve�l) na relaciji Male Žablje–Vipavski Križ za dobrobit domačinov,
šolarjev, pohodnikov in turistov, z namenom povečanja varnos� in razvoja turizma.
Vrednost: 5.000 EUR

5

Informacijska tabla ter pitnik v Malih Žabljah
Predlaga se postavitev informacijske table za turiste in pitnik v Malih Žabljah. Na po� okrog Vipavskega Križa je
veliko pohodnikov, nikjer pa ni ponudbe pitne vode.
Vrednost: 5.000 EUR

6

Izboljšava varnos� pešpo� okoli Vipavskega Križa in športnih rekvizitov pri Domu krajanov Plače
Zaradi povečanja števila pohodnikov na po� okoli Vipavskega Križa je nujna ureditev nevarnega odseka na
relaciji Male Žablje–Rebro z odstranitvijo brežine in nasutjem tampona. Predlaga se tudi ureditev prostora za
rekreacijo ob Domu krajanov v Plačah (postavitev 2 klopi in mize, zasaditev 2 dreves, montaža motoričnih
igral/orodij) in ureditev odvodnjavanja makadamskih po� okoli Vipavskega Križa v Plačah. Vrednost: 25.000 EUR

7

Ureditev parkirišča ob pokopališču v Velikih Žabljah
Ureditev površine ob pokopališču za vaško parkirišče s popravilom obstoječe po� in preplas�tvijo celotne
površine z asfaltno prevleko. Parkirišče se potrebuje za parkiranje vozil, ki nimajo prostora v strnjenem naselju,
ter za obiskovalce igrišča ob dvorani, kolesarje in pohodnike.
Vrednost: 15.000 EUR

8

Popestritev turis�čne ponudbe v biseru Vipavske doline Vipavskem Križu
Vipavski Križ privablja številne obiskovalce, zato bi popestrili turis�čno ponudbo z nakupom stojnic, na katerih
bi se redno predstavljali lokalni umetniki in pridelovalci, ter s postavitvijo smetnjakov po vasi.
Vrednost: 5.000 EUR

9

Ureditev razsvetljave po "Poštajni" in razsvetljave po Rebru in postavitev križevega pota
Ureditev razsvetljave po Poštajni (od parkirišča do igrišča) in Rebru. Starodavna pot iz Vipavskega Križa pro�
Malim Žabljam že ima urejeno betonsko pot, po ureditvi razsvetljave pa bo postala tudi varnejša in prijaznejša
do obiskovalcev. S postavitvijo križevega pota bi postala tudi turis�čna atrakcija.
Vrednost: 15.000 EUR

10

Ureditev Arboretuma Občine Ajdovščina, I. faza
Ureditev prostora za druženje, igro, rekreacijo, prodajo, predstavitev krajinskih vrednot in dediščine na
prostem. Arboretum bi v povezavi z obstoječimi športnimi in rekreacijskimi površinami služil občanom kot
odprt rekreacijski prostor, obenem pa boga�l turis�čno ponudbo Vipavskega Križa in občine kot celote.
Vrednost: 12.400 EUR

11

Pot okoli Dobravelj
Pot okoli Dobravelj bo namenjena rekreaciji krajanov. Ker bo lokacijsko umeščena med dve obstoječi po� (pot
okoli Križa in Skrlanka) bo postala povezovalna pešpot med vasmi v tem delu Vipavske doline. Ob po� bo
postavljen gibalni park in nekaj klopi za počitek pohodnikov.
Vrednost: 14.990 EUR

12

Ureditev vaškega jedra v Skriljah – ureditev zemljišča v občinski las� v neposredni bližini šole in cerkve za
večnamensko uporabo
V Skriljah je v samem centru vasi v neposredni bližini šole in cerkve zemljišče, ki bi s primerno ureditvijo postalo
pomembna pozi�vna pridobitev na vasi. Predlaga se, da se zemljišče asfal�ra ter osvetli z javno lučjo in tako
pripomore k izboljšanju kakovos� življenja na podeželju. S primerno ureditvijo bo pridobljen večnamenski
prostor s široko možnostjo uporabe. Vrednost: 14.925 EUR

13

Ureditev izhodiščne info točke za pohodno-tekaško pot ''Skrlanka''
Skrlanka je zelo obiskana in priljubljena pohodna in tekaška pot. Speljana je iz Skrilj, po kmečkih poteh in stezah
do skrlanskega izvirka pod Čavnom in nato po drugi po� nazaj v Skrilje. Z izgradnjo novega športnega igrišča se
želi uredi� tudi dodatno izhodiščno točko za Skrlanko z informacijsko tablo in doda� lesene table z nazivi starih
imen parcel, tablo ob izvirku, koš za sme�, klop. Vrednost: 8.570 EUR

14

Povezovalna kolesarska in pešpot Plače–Ajdovščina
Ureditev povezovalne peš/kolesarske po� Plače–Ajdovščina. Pot bi se v srednji vasi priključila obstoječi
asfal�rani ces� do podvoza pod avtocesto. Le-ta se ustrezno razširi. Uredi se varen prehod čez železniške �re,
kjer se cesta priključi prometni ces� pri letališču, ki je že varna za kolesarje in pešce. Celotna povezovalna pot
se opremi z razsvetljavo. Vrednost: 10.000 EUR

15

Ureditev vaškega jedra v vasi Stomaž
Središče vasi, imenovano Na fantani, bo postalo nova razgledna točka za vse pohodnike, kolesarje in sprehajalce na poteh po pobočju Čavna. Ti se bodo lahko odpočili pod lipo, obkroženo s kamni�mi stoli, ob mizi z
vgraviranimi imeni krajev, se odžejali ob pitniku in si ogledali razgled na panoramski tabli ali s teleskopom.
Vrednost: 15.000 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 5:
Dolina - center, v katerem se je na glasovanje uvrs�lo 15 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.

