
OBČINA BELTINCI 
UREDNIŠKI ODBOR INFORMATIVNEGA GLASILA »Mali Rijtar« 
BELTINCI 
 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE UREDNIŠKEGA ODBORA 
OBČINSKEGA INFORMATIVNEGA GLASILA MALI RIJTAR, 

ki je bila v ponedeljek, 17.10.2012 ob 19.00 uri, v prostorih KUD Beltinci 
 
PRISOTNI:  Simona Cizar-odgovorna urednica, Gena VIRAG-namestnica 

odgovorne urednice, Bojan VEREŠ-član, Snežana 
BRAČKO-članica. 

ODSOTNI:   Ivan MESARIČ-član 
 
Odgovorna urednica, Simona Cizar pozdravi vse prisotne in se zahvali za 
udeležbo vsem članom UR. 
 
V nadaljevanju predlaga naslednji dnevni red 10. redne seje, ki se glasi: 
 
1 Pregled zapisnika 09. seje odbora 
2 Pregled in obravnava prispelih člankov za 34. številko glasila 
3 Potrditev seznama člankov za objavo v 34. številki glasila. 
4 Pobude in vprašanja. 
 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0 
 
Sklep št. 30/R:  
Sprejme se predlagani dnevni red 10. redne seje. 
 
AD 1 – Pregled zapisnika 09. seje odbora 
 
Zapisnik 09. redne seje je bil soglasno sprejet. 
 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 34/R:  
Sprejme se zapisnik 9. Redne seje UO Mali rijtar v predlagani obliki. 
 
AD 2 – Pregled in obravnava prispelih člankov za 33. številko glasila 
 
Prispele članke za 34. številko glasila je UO pregledal in obravnaval. Članek ga. 
Marije Horvat ( Najbolj žalostna zgodba vseh časov – vir internet) ne bomo 
uvrstili v objavo 34. glasila M.R., ker se članom odbora ne zdi primeren. Prav 
tako ne obeh pesmi, ki ju je poslala ga. Marija Horvat v objavo, temveč samo 



pesem z naslovom Roža ljubezni. Pesem z naslovom Nedelja je pa v eni izmed 
prihodnjih številk. 
 
AD 3 – Potrditev seznama člankov za objavo v 34. številki glasila 
 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 35/R:  
Vse ostale članke, ki so prispeli v objavo 34. glasila M. R. smo uvrstili v 
objavo. Članek Vabilo na tečaj osnove računalništva smo uvrstili za objavo, 
kljub temu, da je prišel nekoliko po roku in sicer zaradi pomembnosti 
objave. 
 
 
 AD 4 - Pobude in vprašanja 
 
Podan je bil predlog, da naj bi bila naslovnica za M.R. številka 34 slika goske ali 
gobe, primerna času. 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 10. seje izčrpan je odgovorna urednica Simona Cizar 
sestanek zaključila ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala:         Odgovorna urednica: 
Genovefa Virag       Simona Cizar 
 
 
 


