
                                                       

 
 

 OBČINA SEMIČ  
 

 

Štefanov trg 9, SI-8333  Semič  

t: +386 (07) 35 65 360 

obcina@semic.si, www.semic.si  
 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETI 2021 IN 2022 

GLASOVNICA 
PRIMER IZPOLNJENE GLASOVNICE 

 

Ime in priimek  Janez Semiški 

Naslov stalnega prebivališča  Štefanov trg 9, 8333 Semič 

Telefon  041 999 999 

EMŠO   0101980500111 

 

glasujem za naslednje 4 projekte: 
 
Glas je potrebno oddati za 4 projektne predloge. Vsak projektni predlog mora biti z drugega območja. 

Območje  /     Naziv projektnega predloga 

  

Območje:      Črmošnjice 

 Parkirni prostor s košem za smeti - Brezovica 

X Ureditev dovoza za stanovalce in pešpot za obiskovalce Divjega Potoka 

 Ureditev parkirišča za obiskovalce Divjega Potoka 

 Igrala na Gačah 

  

Območje:      Stranska vas 

  
Adaptacija dotrajane konstrukcije in postavitev nove zaščitne mreže na asfaltnem 
igrišču ŠD Stranska vas 

  

Območje:      Štrekljevec 

 Asfaltiranje makadamske poti od Didoviča do Malenšek Markota  

X Zamenjava otroških igral pri podružnični OŠ Štrekljevec 

 Ureditev - nasip poti od Štrekljevca do Kala 

 Ureditev rekreacijske poti Štrekljevec - Omota 

  

Območje:      Črešnjevec 

 Ureditev dostopne ceste od glavne ceste do stanovanjske hiše št. 40 - Krvavčji Vrh 

X Postavitev otroških igral in ureditev otroškega igrišča Krvavčji Vrh 

 Preplastitev prostora pred GD in večnamensko stavbo na Cerovcu 
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Območje:     Gradnik 

  Ureditev otroškega igrišča s postavitvijo zunanjih igral v naselju Gradnik 

  

Območje:     Semič 

 Preplastitev ulice "Pri pošti" 

X Nakup vozila za opravljanje prostovoljnih prevozov za starejše - Moj šofer 

 Izgradnja objekta na igrišču Oskoršnica 

 
Izjavljam, da občinski upravi Občine Semič dovoljujem preverjanje verodostojnosti mojih osebnih 
podatkov (ime in priimek, stalni naslov, telefon in EMŠO) in obdelavo navedenih osebnih podatkov za 
potrebe projekta »Participativni proračun občine Semič za leti 2021 in 2022« »Moj predlog za moj 
kraj«. 
 

Datum:  9. 11. 2020  Lastnoročni podpis:    

 

Navodila za glasovanje: 

- Veljavna bo samo glasovnica, ki bo izpolnjena v celoti. 
 

- Vsak občan ali občanka glasuje za 4 projektne predloge, navedene na glasovnici, vendar za vsako 

območje oz. skupnost le za en projektni predlog. Le v tem primeru bo glasovnica veljavna.  
 

- Glasuje lahko vsak občan in občanka, ki ima stalno prebivališče v Občini Semič in je na prvi dan 
glasovanja dopolni 15 let ali več.  

 

- Vsak občan ali občanka lahko odda le eno glasovnico. V primeru, da posameznik odda več 

glasovnic, nobena ne bo upoštevana. 
 

- Glasovnica mora biti oddana med 9. in 11. novembrom 2020. 
 

- Glasovnico, ki bo dostopna na spletni strani občine ali v prostorih občinske uprave, vsak 
upravičenec lahko odda na enega od naslednjih načinov: 

• osebno v prostorih občine vsak dan v navedenem terminu med 7.30 in 16. uro, 

• v hišni nabiralnik ob vhodu v občinsko stavbo,  

• po elektronski pošti na naslov: obcina@semic.si, 

• na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. 
 
 

Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, bo kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke (kontaktne 

podatke, EMŠO) občana oz. občanke, ki odda glasovnico, obdelovala za namen izvedbe projekta »Participativni 

proračun občine Semič za leti 2021 in 2022« »Moj predlog za moj kraj«. Osebni podatki ne bodo poslani drugim 

organom. Občina bo obdelane osebne podatke hranila 10 let. Občan oz. občanka, ki odda glasovnico, ima pravico 

do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje pravice lahko 

uveljavlja tako, da svojo vlogo naslovi na elektronski naslov: obcina@semic.si.  Pooblaščena oseba za varstvo 

osebnih podatkov v Občini Semič je ga. Jerneja Merva (iz podjetja  Dataofficer d.o.o) in je dosegljiva na e-naslovu: 

info@dataofficer.si ali tel.: 041 921 762. V primeru, da želi posameznik v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s 

področja varstva osebnih podatkov vložiti pritožbo pri nadzornem organu, lahko to stori pri Informacijskem 

pooblaščencu, na naslovu: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. 

 


