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Namen:                     
Realizacija pobude za avdio-video snemanje  sej Občinskega sveta Občine Trzin s predhodno 
normativno ureditvijo tj. s  sprejetjem sklepa poslovniške narave 
 
Pravna podlaga:    
Zakon o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10); 18., 29. in 30. čl. Statuta Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 4., 33. ter 79. čl. Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/2000 in 5/04) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Predlagatelj in poročevalec na seji:  Župan Občine Trzin, Peter Ložar    
 
Obrazložitev predloga: 
Skladno z določbo 94. člena veljavnega Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin se 
seje  Občinskega sveta Občine Trzin zvočno snemajo. Snemajo se samo seje, ki so odprte za 
javnost. Namen tovrstnega snemanja je izdelava  zapisnikov  teh sej. Zvočni zapisi 
posameznih sej se  hranijo do potrditve zapisnikov teh sej na naslednjih sejah občinskega 
sveta, po doseženem namenu (tj. izdelanem  in na naslednji seji občinskega sveta potrjenem  
zapisniku), pa je potrebno te posamične zvočne zapise sej izbrisati oz. uničiti, in sicer 
najkasneje 15. dan od dneva seje, na kateri je bil zapisnik posamične seje sprejet in potrjen. 
Področje varstva osebnih podatkov ureja ZVOP-1, ki je hierarhično višji akt od poslovnika 
lokalne skupnosti. Ne glede na poslovniško določbo, zapisano v 94. členu,  zvočnih zapisov ne 
moremo hraniti »najmanj dve leti«, temveč zgolj toliko časa, da je namen zvočnega 
snemanja dosežen (tj. izdelan in na naslednji seji OS potrjen zapisnik). Temu ustrezno smo 
določili krajši rok hranjenja, kot pa je določen v poslovniku. 
 
Pri tem nastaja Zbirka zvočnih posnetkov sej Občinskega sveta, ki jo kot upravljavec te zbirke 
vodimo  v  Katalogu  zbirk osebnih podatkov,vnesena pa je tudi v Register zbirk osebnih 
podatkov, ki ga vodi Informacijski pooblaščenec RS.  
 



Kot upravljavec zbirke smo dolžni vse aktivne udeležence1 pred pričetkom snemanja seje  
občinskega sveta seznaniti, da se seje zvočno snemajo, da se snemajo samo seje, odprte za 
javnost,  s kakšnim namenom se snemajo, kako se s posnetki ravna in kdaj se jih uniči in od 
njih pridobiti pisne izjave/soglasja za tovrstno snemanje. Članom in članicam Občinskega 
sveta in Občinske uprave smo pred pričetkom decembrske seje (3.12.2014) dali v podpis  
predizpolnjene izjave oz. soglasja za zvočno snemanje in od njih in večino teh podpisanih 
izjav tudi že pridobili, obvestili pa smo jih tudi z elektronskim dopisom2 z dne 8.12.2014, ki ga 
prilagamo. Izjave so veljavne za mandatno obdobje 2014 – 2018. Za nadaljnje seje 
občinskega sveta bomo od aktivnih udeležencev sej pridobivali izjave sprotno.  
 

Na začetku tega mandatnega obdobja je nekaj občinskih svetnikov dalo pobudo, da ob že 
ustaljenih postopkih za zagotavljanje transparentnosti sej oziroma sprejemanja odločitev 
občinskega sveta vpeljemo še avdio-video snemanje sej občinskega sveta in predvajanje 
posnetkov na spletnem portalu Občine Trzin. Pobudo smo proučili, se posvetovali z 
informacijskim pooblaščencem; pogledali, kako imajo to urejene nekatere druge občine  in o 
tem razpravljali tudi na seji Kolegija OS dne 15.12.2014. 
 
Skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov so zahteve glede  normativne ureditve 
povsem identične, kot to velja za zvočno oz. avdio snemanje (ureditev avdio-video snemanja 
v poslovniku OS, seznanitev  udeležencev seje  s tem, da se seje avdio-video snemajo, da se 
snemajo   samo seje, odprte za javnost3, da je namen snemanja zagotavljanje javnosti 
delovanja organov občine skladno z 29. in 30. členom statuta občine in nato objavljanje 
posnetkov na spletnem portalu občine,  določitev rokov hranjenja in uničenja/brisanja  
posnetkov, pridobitev pisnih izjav/soglasij aktivnih udeležencev sej za tovrstno snemanje in 
vpis tovrstne zbirke osebnih podatkov v katalog in register zbirk, ki jih vodi Informacijski 
pooblaščenec RS). 
 
Na že omenjeni seji Kolegija OS smo razpravljali o različnih variantah  snemanja, med drugim 
tudi o prenašanju sej v dejanskem času na spletnem portalu Občine Trzin. Ker je tovrstna 
oblika predvajanja posnetkov povezana z visokimi stroški nabave programske in strojne 
opreme, smo po pregledu informativnih ponudb ocenili, da bi bilo z vidika racionalizacije 
stroškov še najprimerneje, da prispevke objavljamo na družbenem omrežju YouTube, tako 
kot do sedaj oddajo Trzinski tednik.  
 
Ob tem bi nastajal tudi arhiv posnetkov, ki bi ga hranili  za posamezno mandatno obdobje, 
po končanem mandatu pa bi posnetke  izbrisali – predlagamo  skrajni rok 30 dni od potrditve 
večine mandatov naslednjega občinskega sveta in župana. Postopek avdio-video snemanja bi 
bilo potrebno čim bolj avtomatizirati tako, da bi namestili fiksno kamero s  širšim zornim 
kotom. Pri tem snemalca ne bi potrebovali.  

                                                           
1
 Člane in članice Občinskega sveta, Občinske uprave, delovnih teles občinskega sveta, funkcionarje Občine; predstavnike 

pravnih oseb zasebnega in javnega prava, društev, organizacij, ostalih subjektov, ki so bili na posamezno sejo vabljeni v vlogi 
poročevalcev; predstavnike medijev, občane in ostalo zainteresirano javnost. 

 
2
 V e-dopisu smo izbrisali zasebne elektronske naslove članov in članic OS OT. Ker smo v sporočilu napovedali, 

da bo ta tema obravnavana na seji Kolegija OS, ki se ga udeležuje tudi g. Marko Kajfež, smo e-dopis poslali tudi 
njemu. 
3
 Na delih sej, ki bodo zaradi obravnave varovanih osebnih podatkov zaprti za javnost, bomo snemanje in s tem 

tudi predvajanje prekinili. 



 
Ocenjujemo, da bodo sredstva za nakup opreme na PP 0025 – Oprema za produkcijo TV 
programa in povezavo s CATV, ki so zagotovljena v znesku 500 € v posebnem delu predloga 
Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – druga obravnava, zadostovala, v nasprotnem primeru 
pa bomo manjkajoča sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev s PP 0023 – Lokalni TV 
program.  
 
Pred pričetkom snemanja bomo vzpostavili novo zbirko osebnih podatkov, vse aktivne 
udeležence sej občinskega sveta seznanili s tovrstnim snemanjem in od njih pridobili 
ustrezne izjave oz. soglasja za snemanje. Izjave oz. soglasja bodo veljavna za posamezno 
mandatno obdobje.   
 
Ob tem je potrebno vse aktivne udeležence sej občinskega sveta še posebej opozoriti na 
njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih 
podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi 
zvočni zapis.  
 
Predlog sklepa poslovniške narave vsebuje tudi prehodno določbo, da se vsebina sklepa 
vnese v predlog novega poslovnika o delu občinskega sveta, ko bo le-ta pripravljen in 
predložen v obravnavo občinskemu svetu. 
 
Glede na to, da gre za sklep poslovniške narave, je v skladu z drugim odstavkom 79. člena 
veljavnega poslovnika za njegovo sprejetje potrebna dvotretjinska večina navzočih občinskih 
svetnikov. 
 
Finančne posledice: Sprejem tega sklepa bo imel za posledico enkraten strošek nabave 
potrebne opreme za avdio-video snemanje sej, ki ga ocenjujemo v višini 500 €.  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi  Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 18., 29. in 30. čl. Statuta 
Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 4., 33. ter 79. čl. 
Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/2000 in 
5/04)  sprejel 

SKLEP 

(1) Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 11. februarja 2015 obravnaval predlog 
sklepa poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta  in ocenil, da je 
predlog ustrezno pripravljen.  

 
(2) Občinski svet Občine Trzin z namenom javnosti delovanja ob že ustaljenih postopkih 

za zagotavljanje transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega 
sveta sprejema sklep, da soglaša z avdio-video snemanjem sej občinskega sveta, ki so 
odprte za javnost ter objavo teh posnetkov na enem izmed družbenih omrežij.  

 
(3) Arhiv posnetkov se hrani za posamezno mandatno obdobje občinskega sveta, po 

končanem mandatu se posnetki izbrišejo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov 
naslednjega občinskega sveta in župana. 



 
(4) Pred začetkom avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnetkov je potrebno 

vzpostaviti Evidenco  avdio-video posnetkov sej občinskega sveta, jo vpisati v katalog 
zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Trzin in to zbirko vpisati 
tudi v Register zbirk osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
(5) Pred začetkom posameznih sej občinskega sveta je potrebno vse aktivne udeležence 

sej na primeren način seznaniti z avdio-video snemanjem sej skladno z določili 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in od njih pridobiti ustrezne izjave oz. 
soglasje za snemanje.  Izjave oz. soglasja aktivnih udeležencev so veljavna za 
posamezno mandatno obdobje, v katerem so bila pridobljena. 

 
(6) Vse aktivne udeležence sej občinskega sveta je potrebno na primeren način opozoriti 

na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih 
osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, 
javen pa je tudi zvočni zapis.  

 
(7) Vsebina tega sklepa se smiselno vnese v predlog novega poslovnika o delu 

občinskega sveta, ko bo le-ta pripravljen in predložen v obravnavo občinskemu svetu. 
 

(8) Določbe tega sklepa se začnejo uporabljati po sprejemu Proračuna Občine Trzin za 
leto 2015, nakupu potrebne opreme za snemanje in izpolnitvi določb četrtega, 
petega in šestega odstavka tega sklepa. 

 
(9) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po 

objavi.  
 

 
Številka: 4-04/2015                                                                                                      Župan  
Datum:   11. 2. 2015                                Peter Ložar,  l.r.        
            
                                

 

 

 


