
OBČINA BELTINCI 
UREDNIŠKI ODBOR INFORMATIVNEGA GLASILA »Mali Rijtar« 
BELTINCI 
 

 
ZAPISNIK 09. REDNE SEJE UREDNIŠKEGA ODBORA 

OBČINSKEGA INFORMATIVNEGA GLASILA MALI RIJTAR, 
ki je bila v ponedeljek, 20.08.2012 ob 19.00 uri, v prostorih občinske uprave 

Občine Beltinci 
 
 

PRISOTNI: Simona Cizar-ogovorna urednica, Gena VIRAG-namestnica odgovorne 
urednice,Ivan MESARIČ-član, Bojan VEREŠ-član, Snežana BRAČKO-članica. 
ODSOTNI:  /. 
 
Odgovorna urednica, Simona Cizar pozdravi vse prisotne in se zahvali za udeležbo 
vsem članom UR. 
 
V nadaljevanju predlaga naslednji dnevni red 9. redne seje, ki se glasi: 
 

1. Pregled zapisnika 08. seje odbora 
2. Pregled in obravnava prispelih člankov za 34. številko glasila 
3. Potrditev seznama člankov za objavo v 44. številki glasila. 
4. Pobude in vprašanja. 

 
 
Sklep št. 30/R: Sprejme se predlagani dnevni red 9. redne seje. 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 
 

 
AD 1 – Pregled zapisnika 08. seje odbora 
 
Zapisnik 08. redne seje je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 31/R: Sprejme se zapisnik 8. Redne seje UO Mali rijtar v predlagani 
obliki. 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 
 
 
AD 2 – Pregled in obravnava prispelih člankov za 33. številko glasila  
 
Prispele članke za  33. številko glasila je UO pregledal in obravnaval. V članku z 
naslovom Župan Občine Beltinci sprejel najboljše učence v šolskem letu 2011-2011 
iz OŠ Beltinci, OŠ Bakovci in Glasbene šole Beltinci je bilo podano vprašanje o 
varstvu osebnih podatkov mladoletnih otrok. Podan je bil predlog, da pri občinski 
pravni službi preverimo spornost objave naslovov učencev. Za to se zadolži 
odgovorna urednica.  
 



Sklep št. 32/R: Vsi obravnavani in prispeli članki po vsebini ustrezajo objavi v 
33. številki glasila. V članku  Župan Občine Beltinci sprejel najboljše učence v 
šolskem letu 2011-2011 iz OŠ Beltinci, OŠ Bakovci in Glasbene šole Beltinci se 
predlaga izbris hišnega naslova članku navedenih učenk in učencev. 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 

 
AD 3 – Potrditev seznama člankov za objavo v 33. številki glasila 
 
UO je potrdil vse prispele članke za objavo v 33. številki glasila. 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 
 
 
AD 4 – Pobude in vprašanja 
 
Na predlog vseh članov uredniškega odbora bomo k sodelovanju ponovno povabili 
predstavnike krajevnih skupnosti, da pišejo prispevke o dogajanjih v posameznih 
krajevnih skupnostih. 
 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 
 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 08. seje izčrpan je odgovorna urednica Simona Cizar 
sestanek zaključila ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                               Odgovorna urednica: 
Snežana Bračko                                                                           Simona Cizar 
 
 


