OBČINA TREBNJE
OBČINSKI SVET
UREDNIŠKI SVET GLASILA OBČANOV
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Datum: 9. 1. 2015

Z AP I S NI K
1. konstitutivne seje Uredniškega sveta Glasila občanov
ki je potekala v sredo, 7. 1. 2015 ob 17:00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje

Prisotni člani:

Ivanka Višček, Darinka Krevs, Bogdana Brilj, Leon Lobe, Zdenka
Candellari, Mateja Kozlevčar, Franc Brane Praznik, Marija Mežnaršič,
Mirko Gliha, Vida Hočevar, Mateja Zupančič

Odstotni člani:
Ostali prisotni:

Alojzij Kastelic – župan, Mojca Smolič – odg. urednica GO v preteklem
mandatnem obdobju 2010-2014

Sejo je kot sklicatelj sprva vodil župan, g. Kastelic in ob 18:10 uri ugotovil sklepčnost, saj je bilo
na seji prisotnih 11 članov Uredniškega sveta.
Župan je glede dnevnega reda predlagal združitev 1. in 2. točke le-tega, na kar člani uredniškega
sveta niso imeli pripomb. Nato je člane Uredniškega sveta pozval k umiku, dopolnitvi oziroma
spremembi predlaganega dnevnega reda z združitvijo 1. in 2. točke dnevnega reda.
Člani Uredniškega sveta niso imeli predlogov za dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda, zato
je župan na glasovanje podal predlagani
DNEVNI RED:
1. Predlog za imenovanje odgovornega urednika Glasila občanov in predlog za
imenovanje namestnika odgovornega urednika Glasila občanov
2. Priprava nove številke Glasila občanov
3. Razno

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 11
ZA so glasovali: 11
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za imenovanje odgovornega urednika Glasila občanov in predlog za imenovanje
namestnika odgovornega urednika Glasila občanov
Župan, g. Alojzij Kastelic, kot odgovorno urednico predlaga go. Ivanko Višček, kar utemelji z
obrazložitvijo, da je bila ga. Višček v prejšnjem mandatnem obdobju že namestnica odgovorne
urednice in ima na tem področju največ izkušenj. Za namestnico urednice pa predlaga go. Darinko
Krevs. Nato člane odbora pozove k njihovim predlogom za odgovornega urednika in njegovega
namestnika. Ga. Marija Mežnaršič kot odgovornega urednika predlaga g. Franca Braneta
Praznika, v primeru ne-izglasovanja pa za namestnika. Tudi ga. Mateja Kozlevčar in g. Mirko
Gliha za namestnika odgovornega urednika predlagata g. Praznika. Ostali člani dodatnih
predlogov nimajo.
Župan predlaga glasovanje na način, da se glasuje samo ZA določenega kandidata (in nič
PROTI), ob tem pa lahko vsak član sveta odda samo po en glas najprej za odgovornega urednika
in nato njegovega namestnika. Člani sveta se s tem strinjajo. Župan člane odbora pozove k
glasovanju ZA (z dvigom roke) kandidatko go. Ivanko Višček kot predlagano odgovorno urednico.
ZA go. Višček se opredeli 9 članov uredniškega sveta, kar pomeni 3 glasove ZA g. Praznika kot
odgovornega urednika.
Nato župan pozove člane k glasovanju za imenovanje ge. Krevs kot namestnice odgovornega
urednika – ZA go. Krevs kot namestnico odg. urednika se opredeli 6 članov sveta. G. Kastelic
pozove člane k glasovanju ZA g. Praznika kot namestnika odg. urednika – ZA se opredeli 5
članov.
S tem sta izglasovana
SKLEPA:
1. Uredniški svet Glasila občanov predlaga Občinskemu svetu Občine Trebnje,
da go. Ivanko Višček potrdi kot odgovorno urednico Glasila občanov za
mandatno obdobje 2014-2018.
2. Uredniški svet Glasila občanov za namestnico odgovornega urednika
Glasila občanov za mandatno obdobje 2014-2018 imenuje go. Darinko Krevs.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 11
ZA so glasovali: 0
PROTI so glasovali: 0
Sklepa sta bila sprejeta.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Priprava nove številke Glasila občanov
Župan k besedi najprej povabi go. Mojco Smolič, odgovorno urednico Glasila občanov v preteklem
mandatnem obdobju, ter jo prosi, da novemu svetu in predlagani urednici nameni nekaj besed in
smernic ter jo naprosi, da sodeluje pri pripravi naslednje, januarske številke Glasila občanov ter
hkrati preda delo ge. Višček. Ga. Smolič in predlagana urednica, ga. Višček, se s predlogom
župana strinjata.
Ga. Smolič povzame glavne naloge, ki se tičejo Glasila občanov. Opozori tudi na glavna
problematična področja, na katera naj bodo nova urednica in člani uredniškega sveta še posebej
pozorni. Posebej opozori na težave s sprejemanjem elektronske pošte, in s tem prispevkov, zaradi
prezasedenosti serverja (glasilo.obcanov@trebnje.si) in predlaga odprtje novega elektronskega
naslova »glasilo.občanov.trebnje@gmail.com«. Župan se s predlogom strinja in predlaga, da naj
člani uredniškega sveta (kasneje se za zadolžitev javi g. Lobe) preverijo ali obstaja ta možnost oz.
prost naslov. Za nadaljnje urejanje te zadeve (in ostalih zadev, pri katerih lahko težave odpravlja
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občina) naj odgovorna urednica, njena namestnica in člani sveta osebno, preko elektronske pošte
ali telefona kontaktirajo go. Matejo Zupančič iz občinske uprave.
Ga. Smolič poudari tudi problematiko premajhnega obsega/št. strani Glasila občanov ter željo po
povečanju (ca. 2 dodatni poli oz. 8 strani), saj prostora za objavo vseh prispevkov načeloma
vedno zmanjkuje. Ob tej priliki članom sveta predstavi tudi portal www.mojaobcina.si in apelira na
člane, naj se čim več poslužujejo tega portala za objavljanje raznih novic, ki so lahko neomejene
dolžine. Ga. Smolič pove, da na portalu sodeluje že večina slovenskih občin in izrazi razočaranost
nad tem, da glede na število udeležencev na s strani občine organiziranih izobraževanjih za
objavljanje novic na portalu, prispevke večinoma objavlja le ona sama. Župan omeni možnost
apeliranja na društva, katerih delovanje je preko razpisov sofinancirano s strani občine, s čimer se
ga. Smolič strinja. Ga. Smolič članom uredniškega sveta sama ponudi možnost kratke
predstavitve delovanja in načina rabe in objavljanja na tem portalu, in sicer v prostorih Glasila
občanov (ali OŠ Trebnje kot kasneje predlaga ga. Višček), kjer bo lahko vsak uporabnik na
svojem računalniku. Člani odbora se s tem strinjajo. Mateja Zupančič iz občinske uprave
prevzame zadolžitev, da na upravi preveri kakšne so možnosti izvedbe dodatnega izobraževanja
s strani samih izvajalcev do naslednjega sestanka Uredniškega sveta. Ga. Smolič se županu
zahvali za sodelovanje, župan pa ge. Smolič za uspešno opravljanje funkcije odgovorne urednice
v preteklem mandatnem obdobju.
Nato župan besedo in nadaljnje vodenje seje preda predlagani odgovorni urednici, ge. Ivanki
Višček.
Ga. Višček se vsem zahvali za izraženo podporo in pove, da tudi v prihodnje upa na čim bolj
produktivno sodelovanje z vsemi. Ga. Smolič ji ob tej priliki preda ključe prostorov Glasila občanov
in material za januarsko številko. Župan in ga. Smolič sejo zapustita ob 18.00 uri.
Ga. Višček najprej predlaga, da lektorica tudi v tem mandatnem obdobju ostane ga. Marjetka
Kmetič. Pove, da je z go. Kmetičevo o tem že govorila in se ga. Kmetič s tem tudi strinja. Vsi člani
uredniškega svet se z predlogom predlagane odgovorne urednice strinjajo.
Nato ga. Višček člane naprosi, da naj vsak od njih izrazi svoja zanimanja oz. dela in področja, ki bi
oz. jih bodo pri Glasilu občanov pokrivali. Besedo preda Mateji Zupančič, ki pove da bo skrbela za
dobro sodelovanje občinske uprave in uredniškega odbora ter pokrivala predvsem prispevke
občine, področje mladine, romske problematike itd. Ga. Mežnaršič pove, da bodo njeni prispevki
najpogosteje s področja društev, posebej upokojencev in šolstva. G. Gliha se predstavi kot
upokojenec in podjetnik iz Velikega Gabra ter pove, da se bo zavzemal predvsem za objavo
prispevkov iz in promocijo KS Veliki Gaber. Ga. Vida Hočevar pove, da bodo njeni prispevki
pokrivali predvsem romsko kulturo, delovanje društva Romano Kher itd. Ga Candellari pove, da
bodo njeni prispevki različni, npr. iz področja kulture, prireditev, itd. Izrazi pa tudi željo in ideje
glede preoblikovanja Glasila občanov. Ga. Višček bo imela nalog kot odgovorna urednica veliko,
izrazi pa predlog, da bi ponovno uvedla križanko, prispevke (likovne, literarne,…) šol in vrtcev, itd.
Ga. Kozlevčar pove, da bodo njena področja predvsem soc. varstvo, ker dela na CSD Trebnje,
področje mladine, … Predlaga na primer tudi objave zavetišča za živali Meli centra Repče, da bi
le-te lažje našle dom, ali predstavitev kmetij, ki svoje izdelke prodajajo na sobotni tržnici. Ga.
Krevs pove, da bo pokrivala društvena področja, sama je predsednica Lions kluba Trebnje,
(področje dobrodelnosti). društvo upokojencev itd. Ob tem jo ga. Višček naprosi za tehnično
podporo, ko bo to potrebno, zaradi svojih službenih obveznosti, s čimer se ga. Krevs strinja. G.
Lobe bo tudi nadalje skrbel za področje športa in veliko drugih področij. G. Praznik bo skrbel za
področja umetnosti, zgodovine, fotografije in literature, ter poudari, da se zelo rad udejstvuje in je
za pomoč na voljo nenehno. Ga. Brilj pa pove, da bo pokrivala področja, ki jih bo potrebno.
Ga. Višček nato naprosi člane sveta naj izrazijo svoje predloge glede tega, kdaj v mesecu naj bi
po njihovem mnenju Glasilo občanov izhajalo ter kateri dan v tednu bi jim ustrezal za mesečne
sestanke za pripravo Glasila občanov. Po kratki razpravi se člani strinjajo, da naj Glasilo tako kot
do sedaj izhaja sredi meseca, dan za sestanek pa naj ostane četrtek ob 17:00 uri, v poletnem
času ob 18:00 uri.
Po krajši razpravi člani sveta določijo izid naslednjega Glasila občanov na dan 13. februar 2015,
datum naslednjega sestanka za pripravo nove, februarske številke GO pa 5. februarja 2015 ob
17.00 uri v prostorih Glasila občanov.
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Sprejeta sta bila sledeča
SKLEPA:
I. Uredniški svet Glasila občanov za lektorico Glasila občanov v mandatnem
obdobju 2014-2018 imenuje go. Marjetko Kmetič.
II. Januarska številka Glasila občanov se pripravi v sodelovanju z odgovorno
urednico prejšnjega mandatnega obdobja, go. Mojco Smolič, ki hkrati preda
delo predlagani odgovorni urednici ge. Ivanki Višček.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 11
ZA so glasovali: 11
PROTI so glasovali: 0
Sklepa sta sprejeta.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
Pod točko razno člani in urednica izpostavijo problem dostave Glasila občanov preko Pošte
Trebnje. Člani se strinjajo, da bo potrebno z vodjem pošte vzpostaviti kontakt in najti rešitev.
Ker nadaljnje razprave ni, predsednica ob 18:40 uri zaključi sejo.

Zapisala:
Mateja Zupančič, l.r.

Ivanka Višček, I.r.
odgovorna urednica
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