MOJA POBUDA - PARTICIPATIVNI
PRORAČUN V OBČINI AJDOVŠČINA
POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o
njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.
V občini Ajdovščina bo dober odstotek občinskih proračunov v letih 2017 in 2018 namenjen
za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini. Skupno
bodo občani v proračuna uvrstili vsaj 18 projektov v skupni višini do 360.000 EUR.
Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s
cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni
projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani
projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2017 in 2018.
NAMEN IN CILJ POZIVA
Namen projekta je uresničevati načela participativnega proračuna v Občini Ajdovščina,
zviševati kakovost življenja občank in občanov, krepiti družbeno participacijo in vključenost
občanov ter prispevati h gradnji skupnosti.
Cilj poziva je pridobiti projektne predloge na vsakem od 6 področjih občine (Ajdovščina mesto, Gora, Vipavski griči, Dolina – vzhod, Dolina – center in Dolina – zahod), ki bodo v
naslednji fazi podani na glasovanje občankam in občanom, starejšim od 15 let in s stalnim
bivališčem na posameznem območju.
Krajevne skupnosti so v razdeljene v področja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja
skladen razvoj vseh delov občine.
POSTOPEK IZVEDBE POZIVA
1. ODDAJA PREDLOGOV PROJEKTOV
Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki bodo do dne oddaje
projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddajo na posebnem obrazcu
najkasneje do 31. 5. 2016 do 24:00 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali po pošti

na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum
oddaje šteje poštni žig.
Obrazec je dostopen na spletni strani http://ajdovscina.si/mojapobuda, v razdelku Oddaj
pobudo.
2. DELAVNICE V PODPORO RAZVOJU PREDLOGOV PROJEKTOV
V podporo razvoju projektnih predlogov bo na območju občine organiziranih 9 delavnic, na
katerih bo predstavljen koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa
bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati. Del časa na
delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na
posameznem območju. Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan.
Datumi in kraji izvedbe delavnic:
Za območja (krajevne skupnosti) …

… bodo delavnice na naslednjih lokacijah:

Območje 1: Ajdovščina – mesto
Krajevna skupnost: Ajdovščina
Območje 2: Gora
Krajevne skupnosti: Predmeja, Otlica – Kovk,
Col in Podkraj

Dom krajanov Ajdovščina, Prešernova 26,
5270 Ajdovščina,
16. maja 2016 od 19:00 do 20:30
Dom krajanov Predmeja, Predmeja 93a,
5270 Ajdovščina
3. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Območje 3: Vipavski griči
Krajevne skupnosti: Šmarje, Planina,
Gaberje, Brje in Ustje

Gasilski dom Col, Col 78, 5273 Col
17. maja 2016 od 19:00 do 20:30
Dom krajanov Planina (stara OŠ), Planina
58, 5270 Ajdovščina
9. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Območje 4: Dolina – vzhod
Krajevne skupnosti: Budanje, Dolga poljana,
Žapuže in Lokavec

Območje 5: Dolina – center
Krajevne skupnosti: Cesta, Velike Žablje,
Dobravlje, Vipavski križ, Stomaž in Skrilje
Območje 6: Dolina – zahod
Krajevne skupnosti: Črniče, Gojače –
Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje Potoče

Učni center Brje, Brje 53, 5263 Dobravlje
19. maja 2016, od 19:00 do 20:30
Stara OŠ, Budanje 37, 5271 Vipava
10. maja 2016, od 19:00 do 20:30
Dvorana Edmunda Čibeja, Lokavec 126a,
5270 Ajdovščina
13. maja 2016, od 19:00 do 20:30
Dom krajanov Cesta, Cesta 94a, 5270
Ajdovščina
12. maja 2016, od 19:00 do 20:30
Dom krajanov Selo, Selo 39a, 5262 Črniče
11. maja 2016, od 19:00 do 20:30

3. PRIPRAVA PREDLOGOV ZA GLASOVANJE
Po izteku roka za oddajo se bo sestala Komisija za vloge in pobude občanov na Občini
Ajdovščina, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz
predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan katalog projektnih predlogov. Projekti, ki ne
bodo izpolnjevali meril, bodo z obrazložitvijo zavrnjeni predlagatelju.
4. IZVEDBA GLASOVANJA
Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo 19. junija 2016 od 8.00 do 12.00 ure na
sedežih krajevnih skupnosti.
Glasovalno pravico bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s
stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.
Glasovanje bo na posameznem območju potekalo le za tiste projektne po predloge, ki bodo
umeščeni v to območje. Če bo na posameznem območju potrjenih manj projektnih
predlogov, kot jih bo mogoče na tem področju financirati, se glasovanje ne bo izvedlo in se
bo podprlo vse sprejete predloge.
Vsak posameznik bo lahko glasoval za do tri projektne predloge, ki jih bo razvrstil na prvo,
drugo in tretje mesto. Posameznemu projektnemu predlogu bo tako lahko podelil 3, 2 ali 1
točko.
Iz proračunov 2017 in 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na
posameznem območju prejeli največ točk.
Izglasovane projekte bo glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na skladen razvoj
vseh delov Občine na predlog župana potrdil in v občinski proračun umestil občinski svet.
MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ajdovščina.
2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije
in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja
skupnosti.
3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Ajdovščina in da ga je mogoče
izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
• Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih
pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva,

5.
6.
7.
8.

9.

turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave
hrane in razvijanju ekološkega turizma.
• Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne,
kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
• Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja.
• Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč,
parkov, trgov in drugih javnih površin.
Izveden bo na območju občine.
V preteklosti še ni bil (so)financiran s strani Občine Ajdovščina.
Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.
Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR za predloge, ki potekajo pretežno
znotraj posamezne krajevne skupnosti in je finančno ovrednoten med 5.000 in
25.000 EUR za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne
skupnosti znotraj enega območja.
Je umeščen v enega od 6 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta:
Območje 1:
Ajdovščina – mesto
Krajevna skupnost:
• Ajdovščina

Območje 2:
Gora
Krajevne skupnosti:
• Predmeja
• Otlica - Kovk
• Col
• Podkraj

Območje 4:
Dolina – vzhod
Krajevne skupnosti:
• Budanje
• Dolga poljana
• Žapuže
• Lokavec

Območje 5:
Dolina – center
Krajevne skupnosti:
• Cesta
• Velike Žablje
• Dobravlje
• Vipavski križ
• Stomaž
• Skrilje

Območje 3:
Vipavski griči
Krajevne skupnosti:
• Šmarje
• Planina
• Gaberje
• Brje
• Ustje
Območje 6:
Dolina – zahod
Krajevne skupnosti:
• Črniče
• Gojače - Malovše
• Selo
• Batuje
• Vrtovin
• Kamnje - Potoče

Poleg zgornjih meril pa mora predlog upoštevati tudi naslednji merili, vezani na
predlagatelje:
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina
občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bo do dne oddaje
pobude dopolnil 15 let.

2. Projektni predlogi morajo do 31. 5. 2016 prispeti po elektronski pošti na naslov
obcina@ajdovscina.si ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina na za to predvidenem obrazcu.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v
proračunu Občine Ajdovščina je 180.000 EUR v letu 2017 in 180.000 EUR v letu 2018.
V vsakem od 6 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta, bodo financirani
projekti v skupni višini do 60.000 EUR, kar omogoča izvedbo vsaj treh projektov.
Iz občinskih proračunov 2017 in 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na
glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na
posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen
tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali
bo posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2017 ali 2018 bo odločala Komisija za vloge
in pobude občanov.

