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Ptuj Snemanje sej mestnega sveta

Odslej bo seje možno

spremljati tudi na

televiziji
Po vzoru številnih drugih občin bo tudi ptujska svojim
občanom ponudila možnost vpogleda v sprejemanje najpomembnejših

odločitev. Seje mestnega sveta se bodo namreč

odjunija naprej snemale. Koliko nas bo to stalo in ali
se bodo nekateri svetniki končno začeli oglašati?

Snemanje in predvajanje je predvideno za junijsko sejo, ki bo potekala
26. junija.

Snemanje sej mestnega sveta bo izvajala Ptujska televizija PeTV, ki

deluje v sklopu podjetja Javne službe Ptuj. Izbrani so bili kot najugodnejši
ponudnik. Snemanje bo tehnično gledano izvajano s štirimi kamerami.

Tri je prav za ta namen kupila ptujska občina. „Gre za daljinsko vodene

4K HD resolution kamere, ki bodo v skladu s pogodbo, s katero
bodo določene medsebojne pravice in obveznosti, predane v upravljanje

Javnim službam Ptuj, PeTV. Znesek enkratnega nakupa opreme in

snemanja ter predvajanja sej za mandatno obdobje 20182022 znaša

15. 000 evrov. PeTV pa storitve snemanj ne bo računal. Dodatna, četrta
kamera (last PeTV) bo stalno postavljena za snemanje županje. Zajem
slike in zvoka gre preko montaže v živo, kjer dodatne postprodukcije
niso potrebne, so postopek, kako bo snemanje potekalo, pojasnili na

Ptujski televiziji PeTV.

Z občino so uskladili tudi predviden vsakokratni premierni termin

predvajanja rednih sej, in sicer na dan seje ob 20. uri, kar pomeni, da se

bodo seje predvajale z zamikom. Za to, da se bodo seje lahko snemale,

je bilo treba spremeniti tudi Poslovnik sveta Mestne občine Ptuj. Sprejeli

so ga na majski seji, v njem pa so opredelili tudi določbe v zvezi s

hranjenjem posnetkov.
Prvič si bo sejo mestnega sveta na televiziji možno ogledati 26. junija.

„Snemanje je občina uvedla predvsem zaradi transparentnosti delovanja

ter zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem mestnega sveta,

so pojasnili na MO Ptuj.
Gotovo pa bodo seje dobrodošle še z enega vidika. V preteklosti so

namreč v mestnem svetu sedeli svetniki, ki cel mandat niso spregovorili
niti ene same besede. Po drugi strani so se svetniki (in novinarji) naposlušali

različnih nesmislov, neumestnih vprašanj, nerealiziranih obljub,
diametralnih sprememb stališč Se bodo tisti, ki so doslej morda služili
le za glasovalni stroj svoje stranke, odslej bolje pripravili na seje?
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