POVPRAŠEVANJE‐Snemanje sej

VPRAŠANJE OBČINE:
»Naši svetniki so izrazili željo po snemanju sej občinskih svetov.
Ali imate pri vas zbrano kakšno dokumentacijo katere občine snemajo in na kakšen način
objavljajo, ter koga so za to pooblastili.«
ODGOVORI OBČIN:
CERKNICA
V naši občini snemamo seje že dolgo časa. V preteklosti smo imeli snemalce lokalne tv ,ki so
sejo posneli in jo objavili na lokalni tv postaji, posnetek pa je bil dostopen tudi na spletni
strani občine.
Od sep. 2013 pa smo prešli na lastne kamere in glasovalne naprave. Upam, da ste dobili
zadosten odgovor.
CERKVENJAK
Seje OS snemamo samo zvočno.
DORNAVA
V Občini Dornava seje snemamo in prenašamo v živo preko lokalne TV. Odkar vse
predvajamo, se moramo na sejo dosti bolj pripraviti, kar je dobro. In tudi ni več problema z
ʺčudnimiʺ komentarji v medijih, saj ljudje resnico izvejo še v istem trenutku.
GORNJA RADGONA

V Občini Gornja Radgona se seje občinskega sveta snemajo in predvajajo na lokalnih
televizijah že več kot 10 let. Za ta namen nismo nikoli nikogar posebej pooblastili, ampak se
snemanje izvaja na podlagi izdanih naročilnic pred vsako sejo, posnetki pa se predvajajo in
ponavljajo večkrat po lokalnih tv programih teh televizij.
HRASTNIK
V Občini Hrastnik imamo sklenjeno pogodbo z lokalno televizijo, s čimer je zagotovljeno
delno snemanje dogajanj na sejah občinskega sveta in objava posnetkov na lokalni televiziji.
Snemanje sej v celoti pa se ne izvaja.
IZOLA

V občini Izola imamo dvorano opremljeno s konferenčnim sistemom, v sklopu katerega so
postavljene tri kamere. Sejo prenašamo v živo na naši spletni strani in v dveh lokalnih
kabelskih operaterjih. Seje tudi snemamo a posnetkov ne objavljamo. Prenos sej dovoljujemo
pod pogojem, da je za občino brezplačen in da se prenos prenaša v celoti, kar pomeni, da ni
dovoljeno prikazovati le izrezkov seje ali med sejo prikazovati reklam. Sistem deluje
avtomatizirano. S prenosom nimamo nobenih neposrednih stroškov.
JESENICE
Na Občini Jesenice sej občinskega sveta v vizualni obliki ne snemamo.
Imamo edino avdio posnetek, ki ga po zaključku seje objavimo na naši uradni spletni strani.
KOČEVJE
Poslali ste nam vprašanje o snemanju oziroma neposrednem prenosu seje občinskega sveta.
Občina Kočevje je na podlagi sklepa občinskega sveta pričela z neposrednim prenosom sej
decembra lani. Pred tem je po precej visoki ceni to storitev opravljala internetna televizija za
občino.
Občina je zbrala ponudbe, in sicer je za ponudbo poprosila lokalno internetno televizijo in
podjetje, ki je pripravilo ponudbo, da bi neposredni prenos sej potekal na spletni strani
občine.
Glede na ceno in glede na promocijo in še večjo prepoznavnost občinskega spletnega portala
se je občinska uprava odločila za neposredni prenos na občinski spletni strani. Ponudba in
izvedba neposrednih prenosov sej je vključevala:
‐strežnik
‐dve HD kameri
‐prenosnik‐računalnik
‐spletno stran
Strežnik, ki se nahaja v občini Kočevje je dovolj zmogljiv, da se s programsko dodelavo
spremeni v stream strežnik. Programska oprema je napisana v linux okolju in je zato
odprtokodna, to pomeni, da se lahko uporablja s splošnim dovoljenjem ali GNU licenco
(brezplačno). Konfiguriranje in programiranje je znašalo 1000€. Kamere za zajem slike od 80 ‐
100€ vsaka. Prenosni računalnik je lastni/občinski računalnik in zato tukaj ni dodatnega
stroška. Spletna stran je prav tako lahko na občinskem strežniku in tako zagotavljamo, da se
prenos sej in raznih dogodkov hranijo na lokalnih podatkovnih strežnikih. Arhiv sej se
objavlja na občinski spletni strani ali spletni strani občinskega sveta (kjer bi bila tudi
povezava pogleda v živo).
Celoten strošek izvedbe neposrednega prenosa:
‐Enkratni strošek ‐ 1000 eur konfiguriranje in programiranje ter 200 eur nakup kamer
‐Strošek na sejo – delo vzdrževalca 100Eur/sejo
LOGATEC
V občini Logatec je bil izbran ponudnik, ki je opremil sejno sobo s avdio in video napravami.
Posnetki sej se objavijo na spletni strani občine in na lokalni TV.
LOŠKI POTOK
V občini Loški Potok sej ne snemamo vizualno in za enkrat o tem tudi ne razmišljamo.

MARKOVCI
Naše seje občinskega sveta se snemajo in neposredno prenašajo preko lokalne TV, naslednjo
soboto je še ena ponovitev na isti TV.
MEŽICA
Seje Občinskega sveta Občine Mežica se snemajo in nato predvajajo na lokalni televiziji. V
bodoče imamo namen omogočiti dostop do posnetka sej preko spletne strani.
MORAVSKE TOPLICE
V Občini Moravske Toplice na ta način sej občinskega sveta ne snemamo.
NAKLO
Pozdravljeni, občina Naklo že več kot eno leto snema seje in jih predvaja na spletni strani.
Občina Naklo je sicer sprejela sklep o snemanju sej, vendar to niti ni potrebno‐občina mara
obveščati svoje občane preko zapisnikov sej in to snemaje je samo dobrodošlo.
PIRAN
V preteklem mandatu smo se posluževali snemanja sej tako, da smo snemanje naročili in
posnetke objavili na lokalni TV.
Od leta 2012, pa je lokalna TV sama zainteresirana za snemanje sej, kar pomeni da je za
občino snemanje brezplačno, seje pa so tako ali tako javne in je tako snemanje mogoče, v
kolikor ni na dnevnem redu točk, ki so zaprte za javnost. Lokalna TV objavlja posnetke s sej
občinskega sveta na TV in na internetu ‐ You tube.
PODVELKA
Sporočamo Vam, da ima občina Podvelka urejeno snemanje sej preko interne kamere in nato
objavi sejo na spletu.
Osnovo za snemanje seje smo uvedli v statutu.
PREVALJE
Snemanje sej občinskih svetov izvajamo že od nastanka nove občine Prevalje oz. odkar
imamo samostojni kabelski sistem v občini Prevalje. Storitve je za nas opravljaj snemalec po
naročilu občine, sejo smo predvajali z dvakratno ponovitvijo, tako da so bili občani obveščeni
o našem delu. Že mesec dni pa smo zamenjali snemalca s kvalitetnejšo in sodobnejšo
tehnologijo, seje pa bomo sčasoma prenašali v živo in tudi preko interneta. Hvala za skrb in
ponudbo.
RAVNE NA KOROŠKEM
Občini Ravne na Koroškem snema seje občinskega sveta KTV (kabelska televizija), ki potem
poskrbi tudi za predvajanje le‐te na kabelski televiziji.
REČICA OB SAVINJI

V Občini Rečica ob Savinji se seje snemajo samo na diktafon. Snemanje je določeno s
poslovnikom, kot sledi:

»Potek seje občinskega sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.
Zvočni posnetek oziroma magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z
zapisnikom in gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje
predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v
prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega
značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v
kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi
dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi
odloči v skladu z zakonom.«
Za vizualna snemanja z možnostjo objave preko TV ali interneta se svetniki niso odločili.
SLOVENSKE KONJICE
V občini Slovenske Konjice snemanje sej izvaja zasebno podjetje, ki ima v lasti tudi lokalni
televizijski program, ki se predvaja na kabelski mreži v mestu. Seje se predvajajo dvakrat
tedensko, za arhiv nam izdelajo tudi DVD, strošek snemanja je 165 € DDV.
TRBOVLJE
Pri nas občinske seje snema lokalna TV in jih objavljamo na internetni strani občine in preko
lokalne TV Trbovlje.
TREBNJE
Na Občini Trebnje imamo snemanje sej urejeno snemanje sej in tudi objavljanje na spletni
strani občine. Seje se snemajo na računalnik, nato se »potagira« dnevni red in preko
vmesnika naloži na server. Možno je snemanje sej tudi »v živo« oz. z neposrednim
prenosom na splet.
TRŽIČ
Na Občini Tržič imamo sklenjen dogovor o poslovnem sodelovanju s lokalnim televizijskim
programom posebnega pomena, kjer smo dogovorjeni, da njihova ekipa spremlja seje
občinskega sveta in pomembne dogodke za izdelavo 10 minutnega prispevka v njihovi
oddaji. Celotne seje občinskega sveta pa se ne snema.
Seje snemamo tudi s snemalnikom zvoka, vendar ti posnetki služijo le za pisanje zapisnikov.
VELENJE
MO Velenje izvaja snemanje sej sveta ter prenos v živo preko interneta uradni spletni strani
MO Velenje. Storitev izvaja uprava sama.
S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar,
Generalna sekretarka

