
OBČINA BELTINCI 
UREDNIŠKI ODBOR INFORMATIVNEGA GLASILA »Mali Rijtar« 
BELTINCI 
 

 
ZAPISNIK 21. REDNE SEJE UREDNIŠKEGA ODBORA 

OBČINSKEGA INFORMATIVNEGA GLASILA MALI RIJTAR, 
ki je bila v  ponedeljek, 25.8. ob 18.00 uri, v prostorih občinske uprave Občine 

Beltinci 
 
 

PRISOTNI: Simona Cizar-odgovorna 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 prisotnim članom UR. 
 
V nadaljevanju predlaga naslednji dnevni red 21. redne seje, ki se glasi: 
 
1. Pregled zapisnika 20. redne seje odbora. 
2. Mnenja in pripombe OU na 44. številko glasila. 
3. Obravnava prispelih člankov za 45. številko glasila in razprava. 
4. Potrditev seznama člankov za objavo 45. številke glasila. 
5. Določitev datuma izdaje izida 46. številke glasila. 
6. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 60/R: Sprejme se predlagani dnevni red 21. redne seje. 
 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 
 

 
AD 1 – Pregled zapisnika 20. Redne seje odbora 
 
Zapisnik 20. redne seje je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 61/R:  
Sprejme se zapisnik 20. redne seje UO Mali rijtar v predlagani obliki. 
 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
AD 2 – Mnenja in pripombe OU na 44. Število glasila 
 
Pripomb na 44. število glasila ni bilo. 
 . 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI:0. 
 
Sklep št. 62/R: 
UO glasila Mali rijtar ugotavlja, da ni bilo pripomb na izdano 44. Številko 
glasila.  



AD 3 –  Obravnava prispelih člankov za 45. številko glasila in  razprava. 
 
Prispele članke za 45. številko glasila je UO pregledal in obravnaval. 
Ker ni bilo nobenih pripomb na vsebino prispelih člankov, jih je UO odobril za objavo 
– vsi prispeli članki so ustrezni za objavo. 
 
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 
 
Sklep št. 63/R: Vsi obravnavani in prispeli članki so ustrezni za objavo v 45. 
številki glasila. 
 
AD 4 –  Potrditev seznama člankov za objavo 44. številke glasila. 
 
UO je potrdil vse prispele članke za objavo v 44. številki glasila. 
  
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 64/R: 
UO Mali rijtar potrjuje vse prispele članke in dovoljuje objavo v 44. številki 
glasila. 
 

 
AD 5 – Določitev datuma izida za 45. številke glasila. 
  
UO določi okvirni termin za naslednjo sejo in sicer za ponedeljek, 25.8.2014. 
Rok za izdajo člankov ponedeljek, 18.8. 2014. 
Predvideni izid naslednjega  glasila Mali rijtar bo v začetku meseca septembra. 
 
Sklep št. 65/R: 
Naslednja številka glasila Mali rijtar izide v začetku meseca septembra 2014. 
Rok za izdajo člankov je ponedeljek, 18.8.204. Okvirni termin za naslednjo sejo 
UO je 25.08.2014. 
 
 
AD 6  – Pobude in vprašanja. 
 
UO pod to točko ni imel razprave. 
 
 
 
Ker je bil s tem dnevni red 19. redne seje izčrpan je odgovorna urednica Simona 
Cizar sestanek zaključila ob 19:30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                              Odgovorna urednica: 
Snežana BRAČKO           Simona CIZAR 
 
 


