
OBČINA BELTINCI 

UREDNIŠKI ODBOR INFORMATIVNEGA GLASILA »MALI RIJTAR« 

BELTINCI  

 
ZAPISNIK  01. SEJE UREDNIŠKEGA ODBORA 

OBČINSKEGA INFORMATIVNEGA GLASILA  MALI RIJTAR, 
ki je bila v  četrtek, 19.02.2015 ob 18.00 uri,  
v prostorih občinske uprave Občine Beltinci 

 
PRISOTNI:   Simona CIZAR– odgovorna urednica,  

Gena VIRAG – članica, Jožica JAKOB – članica,  
Martina PERŠA – članica, Snežana BRAČKO – članica. 

ODSOTNI:   /.  
 

PRISOTNI 
OSTALI VABLJENI:  Milan KERMAN – župan, Lilijana BEŽAN, zapisničarka.  
 
Župan Milan Kerman pozdravlja vse prisotne in glede na veljaven odlok, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 76/2008, prvo sejo UO skliče župan. Župan  v 
nadaljevanju čestita vsem članicam na izvolitvi in jim želi plodno, konstruktivno 
delo. Pri gradivu je priložena tudi sprememba omenjenega odloka v katerem je 
zapisano, da je sestava odbora 5 in ne 9 članska. Občinski svet Občine Beltinci je 
na svoji 2. redni seji, ki jebila 18.12.2014 imenoval članice in potrdil odgovorno 
urednico, Simono Cizar. Upravno tehnično pomoč bo oboru zagotavljala občinska 
uprava – zapisnike na sestankih ter pripravo gradiv za glasila in ostalo 
korespondenco bo med občino in odborom vodila tajnica Lilijana Bežan. Župan 
predlaga, da se gradiva in vabila na seje pošiljajo odboru po elektronski pošti. 
Odgovorna urednica in članice odbora so se strinjale. V nadaljevanju župan še 
ugotavlja, da so prisotne vse imenovane članice uredniškega odbora in zato predaja 
besedo odgovorni urednici, Simoni Cizar, ki nadaljuje z dnevnim redom, kot je bil 
zapisan na vabilu za 1. sejo. 
 
Odgovorna urednica Simona Cizar se zahvali za zaupanje in izrazi tudi sama željo  
po dobrem, konstruktivnem sodelovanju pri delu in izdajanju glasila Mali rijtar. 
Glede imenovanja namestnice odgovorne urednice, bi se sklep sprejel na naslednji 
seji, članice naj premislijo, če bi katera želela prevzeti to funkcijo. 
 
Predaje v razpravo vsebino dnevnega reda 1. Seje. Pripomb na vsebino dnevnega 
reda ni, zato sledi glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 01MR/2015: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 1. seja UO Mali rijtar in sicer: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Naloge in prostojnosti uredniškega odbora. 
3. Seznanitev z izbiro tiskarja in grafičnega oblikovalca informativnega 

glasila »Mali rijtar« za leto 2015. 
4. Program dela za leto 2015. 
5. Mnenja in pripombe UO na 47. številko glasila 
6. Obravnava prispelih člankov  za  48. številko glasila in razprava. 
7. Potrditev seznama člankov za objavo v 48. številki glasila in določitev 

datuma izida 45. številke glasila. 
8. Pobude in vprašanja. 

 



AD 2 
 
Pri tej točki odgovorna urednica Simona Cizar prisotnim predstavi vsebino Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar, Ur. list RS št. 
76/2008, saj so v njem opredeljene naloge in področja ter pristojnosti uredniškega 
odbora.  
 
 
AD 3  
 
 
Simona Cizar pove, da so strokovne službe občinske uprave izvedle javni razpis, na 
podlagi katerega sta bili pridobljeni dve ponudbi in najugodnejši ponudnik za 
grafično pripravo in tisk glasila »mali rijtar« ter o najemu oglasnega prostora v 
glasilu Občine Beltinci – mali rijtar je v letu 2015 (razpis je za vsako leto posebej 
izveden) Tiskarna S-tisk d.o.o, Žitna 19, 9231 Beltinci.  
 
Župan Milan Kerman je pri tej točki še dodal, da je bilo javno naročilo dano ven pod 
istimi pogoji kot v lanskem letu in razlika med ponudnikoma je bila očitna.  
 
 
AD 4 
 
Odgovorna urednica Simona Cizar prisotne seznani in tudi istočasno predlaga, da 
bo potrebno na občinski svet podati pisni predlog dopolnitve omenjenega odloka 
glede pogostosti izhajanja številk v posameznem koledarskem letu (I. točka, 4. člen) 
in o pripravi letnega finančnega načrta za izdajanje glasila (II. točka, 12. člen – 
Naloge odgovornega urednika in IV. točka, 14. člen).  
 
Nadalje pove, da bo imel v letu 2015 uredniški odbor 6 rednih sej, ki jih skliče 
urednica vsaj 14 dni pred izidom posamezne številke. Periodika izhajanja glasila je 
naslednja (datum se bo določil na vsaki predhodni seji upravnega odbora): februar, 
april, junij, avgust, oktober in december. UO se bo po potrebi sestal tudi na 
izrednih sejah oz. korespondenčnih sejah. UO bo aktivno sodeloval z izdajateljem in 
občinsko upravo, še posebej s tajništvom občine oz. gospo Lilijano Bežan pri 
zbiranju in elektronski obdelavi gradiva. UO bo v sodelovanju z občinsko upravo 
pripravljal letne razpise in spremljal izvrševanje letne pogodbe z izvajalcem grafične 
priprave za tisk in tisk glasila. Po potrebi bo UO poročal izdajatelju - občinskemu 
svetu o izvrševanju nalog po veljavnem Odloku o ustanovitvi in izhajanju javnega 
glasila Občine Beltinci – Mali rijtar (UL RS, št. 76/2008) in Odloku o spremembi 
odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar ((UL RS 
št. 8/2011). UO bo na sejah enakopravno obravnaval vse prispele članke/prispevke 
in se demokratično odločal o objavi le-teh v glasilu. Pri pomislekih oz. ob 
nestrinjanju glede objave posameznega članka bo UO izvedel glasovanje, pri čemer 
se upošteva glas večine. UO bo spodbujal občane in občanke ter druge subjekte, 
povezane z občino Beltinci in njenim delovanjem k aktivnejšemu sodelovanju – 
objavljanju člankov. Še posebej si bo UO prizadeval k sodelovanju pritegniti javne 
zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, občinski svet, občinsko upravo in 
krajevne skupnosti. V koledarskem letu načrtujemo objavo vsaj treh intervjujev 
(župan, častni občan Občine Beltinci ter druge javne osebe). Intervju lahko pripravi 
vsaka od članic UO po predhodnem dogovoru z odgovorno urednico. UO bo v 
dogovoru z izdajateljem in ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev izdal 1 
posebno številko, namenjeno literarnemu ustvarjanju občank in občanov občine 
Beltinci. 



  
Glede plačila odgovorni urednici, seznani prisotne članica Gena Virag, v prejšnjem 
mandatu ni bilo posluha, pa je potem vendarle občinski svet sprejel odločitev o tem, 
da se za opravljeno delo le-ti namenijo določena sredstva. Upa in želi, da bo tokrat 
to lažje izvesti ter da delo urednice in lektorice nikakor ni primerljivo. Z njo so se 
strinjale tudi ostale prisotne članice odbora.  
 
Simona Cizar glede na program, kot je bilo že omenjeno želi da bi se sestala s 
predsedniki krajevnih skupnosti in jim prenesla pobudo, da objavljajo v 
informativnem glasilu, saj v prejšnjem mandatu je bilo to obveščanje veških KS-ov 
zelo okrnjeno. Prisotni so se strinjali, da se urednico zadolži, da se s predsedniki 
čimprej pogovori.  
 
Uredniški odbor pri svojem delu sodeluje z tremi zunanjimi izvajalci: tiskarjem, 
grafičnim oblikovalcem in z lektorico. Lektorica je že cel čas izdajanja glasila (nekje 
od leta 2003) slavistka in profesorica slovenskega jezika, Zlatka Horvat iz Beltinec. 
Delo in sodelovanje z njo, kot je povedala odgovorna urednica, Simona Cizar je bilo 
doslej zelo korektno in ažurno ter hitro je opravila svoje delo, saj sistem že pozna in 
je zelo vešča svojemu poslu. 
 
Članica Gena Virag še pove, da je doslej bilo tako, da je pri vsakem članku bila 
objavljena praviloma 1 fotografija, razen izjem, ki so bile sproti sprejete na sami seji 
odbora. Le-teh je bilo zelo malo.  
 
Naslovnice je odgovorna urednica zbirala sama, uporabljale pa so se tematske slike 
glede na letni čas izdaje glasila. Naše naslovnice so take, da jih enostavno lahko 
uporabiš kot sliko, saj so dvostranske po zunanjem delu glasila, zgornji in spodnji 
rob notranjih strani pa je izvzet iz prvih strani. Na platnicah je po navadi slikovni 
material dogodkov in prireditev, ki so izstopale po pomembnosti, se je pa tudi že 
našel na njih kakšen oglaševalec – oglaševalce uredniški odbor ne išče, ampak je to 
s pogodbo zavezan tiskar, ki je izbran za tekoče leto za tisk glasila.  
 
Po razpravi se predlaga sprejetje sklepa – potrditev programa dela UO Mali rijtar za 
leto 2015. Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 02MR/2015: 
Potrdi oz. sprejme se program dela Uredniškega odbora Mali rijtar za leto 
2015, ki je priloga tega zapisnika. 
 
 
AD 5 
 
Pri tej točki odgovorna urednica Simona Cizar prisotne seznani, da pripomb na 
zadnjo izdano številko glasila – 47. božično novoletno ni bilo pripomb s strani 
bralcev in bralk. Doda pa še, da bo v svojem uvodniku, ki ga pripravlja za to novo 
številko glasila zapisala, da če mogoče kdo glasila ne želi prejemati, lahko to sporoči 
na občinsko upravo. Namreč izvedela je, da nekateri z glasilom postopajo tako, da 
ga niti ne preberejo in roma v koš ali v peč. Glede na to, koliko dela in truda je 
vloženega v celotno pripravo glasila, to nikakor ni v redu. Je pa tajnica Lilijana 
dodala, da pa se tudi obstajajo taki občani, ki kličejo na občino, ki želijo še dodatne 
izvode glasila, saj ga mogoče ne dobijo, ker nimajo poštnega nabiralnika ali pa bi ga 
pošiljali še komu od drugod.  
 



AD 6 in AD 7 
 
Pri tej točki dnevnega reda je sledil pregled vseh prispelih člankov za 48. številko 
glasila Mali rijtar. Na podlagi uradnega povabila so prispeli po elektronski pošti 
članki (skupaj 40). Rubrike so nastavljene tako kot so prispeli članki. Odgovorna 
urednica in Lilijana Bežan, sta jih že uvrstila v kategorije oz. po rubrikah, tako da 
so članice UO prejele že oblikovan zbir člankov. Članica Martina Perša pogreša 
področje gospodarstva v glasilu – temu bi bilo potrebno nameniti tudi nekaj 
prostora v časopisu, saj je to zelo pomembno področje. Rubrike kot take se lahko 
spremenijo v nazivih ali se dodajajo nove – vse v dogovoru na seji UO. Prisotne 
ugotavljajo, da so prispeli članki-sledi razprava o vsebini le-teh in sprejmejo se 
eventualni dodatki ali spremembe:  
 
1. UVOD: BESEDA ŽUPANA, BESEDA UREDNICE. 
2. AKTUALNO: INTERVJU ŽUPANA, ŽUPANOVO VOŠČILO ŽUPANA NOVOROJENČKOM,  
BLAGOR ŽENSKAM,  IMEJMO RADI SVOJE MAME, BIBLIOBUS NA OBISKU V NAŠI 

OBČINI PO NOVEM TUDI V KS LIPA,  »DIVJA« ODLAGALIŠČA – MEDOBČINSKI 

INŠPEKTORAT, KOMUNA – POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V ČETI 2014, 

KOMUNA – PREKINITEV OSKRBE S PITNO VODO, KOMUNA – OBVEŠČANJE 

UPORABNIKOV PITNE VODE V LETU 2015. 

3. IZ OBČINSKE HIŠE: BELETINKE – DEKLETA Z ANGELSKIMI GLASOVI NAVDUŠUJEJO S 

SVOJIMI NASTOPI, DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI SMO SE POKLONILI TUDIV 

OBČINI BELTINCI, SPREJEM DOKTORJA ZNANOSTI IN NAJ POMURKE 2014 PRI ŽUPANU 

OBČINE BELTINCI, POKLON SLOVENSKI KULTURI – V IMENU OČETA, ONEŽIMO SVET – 

NEŽNO SRCE TUDI ZA NAŠE UČENCE NA OŠ BELTINCI, RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH S 

PODROČJA ŠPORTA V OBČINI BELTINCI ZA LETO 2014 (pri tem članku Lilijana prosi za 

izjemoma vključitev 2 fotografij – saj sta dva nagrajenca na podelitvi manjkala, župan pa ju 

je sprejel naslednji dan. Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0.), BODI VIDEN/PREVIDEN – AKCIJA 

PEŠEC TUDI V NAŠI OBČINI,  

4. RAZPISI:  GOSPODARNO RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI,  NAROČILO ODVOZA 

KOSOVNIH ZA 2015,  VPIS OTROK NOVINCEV V VRTEC BELTINCI, AKCIJA  

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK IN PSOV. 

5. ZAVODI:  BOŽIČNI KONCERT NA OSNOVNI ŠOLI BAKOVCI,  DEDI LOVEC NA OBISKU V 

VRTCU LIPOVCI,  NOVICE IZ DOMA JANKA ŠKRABANA,  PREKMURSKA BANDA 

GLASBENE ŠOLE BELTINCI,  GLASBENA ŠOLA BELTINCI. 

6. KS-I: (ni člankov za tokratno številko). 

7. DRUŠTVA: DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI V DOKLEŽOVJU,  PREDNOVOLETNO 

SREČANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ZA BOJ PROTI RAKU MURSKA SOBOTA, 

8.NOVOLETNI POHOD DRUŠTVA KK TIM MLIN BELTINCI, KARTAŠKI TURNIR V DRUŠTVU 

UPOKOJENCI,  MLADI BOLJE ZAPOSLJIVI Z NEOFRMALNIMI PRIDOBLJENIM ZNANJEM, 

KRAJEVNO ZDRUŽENJE ZA VREDNOTE NOB BELTINCI,  POROČILO O REDNEM LETNEM 

ZBORU OBČANOV ČLANOV KLUBA LJUBITELJEV STARE KMETIJSKE TEHNIKE 

POMURJA. 

9. ZDRAVJE:  ZDRAVILNA MOČ ZEMLJE – ČAS JE DA SE SEZUJEMO II. DEL. 

10. ŠPORT: (ni člankov za tokratno številko).  

11. RAZMIŠLJANJA:  PESEM ŽIVLJENJE. 

12. PISMA BRALCEV: MEDICINA V BELTINCIH , OB 60.LETNICI POROKE KATKE IN 

ALOJZA MESARIČA,  GOBE NA POŠTNIH ZNAMKAH. 

13. IN MEMORIAM:  KATKA – KATARINI JERIČ V SLOVO. 

14. ZA OTROKE: PRAVLJICA O SREČI (članica Martina Perša predlaga za otroke 

pobarvanko. Prisotni se strinjajo da se pod pravljico doda – tema meseca marca pomlad, 

rože – pobarvanka šopek rož in velikonočni zajček – s pripisom »Dragi otroci, pobarvajte  ta 



šopek rož za svoje najdražje. Velikonončni zajček pa naj Vam prinese polno veselja ob 

bližajočih se praznikih in pisanih pirhov za povrh!« 

 

Pri tej točki je odgovorna urednica tudi v kratkem predstavila svoje delo in sodelovanje z 

grafičnim oblikovalcem ter tiskarjem ob vsakokratni izdaji glasila. Povabila je  članice, če 

želijo katera videti, kako  to delo poteka, so lepo vabljene, da se ji pridružijo. 

 

Župan Milan Kerman pri tej točki tudi pove, da je ob nedavnih udeležbah na občnih zborih 

gasilskih društev v občini tudi tam predlagal, da naj gasilci še bolj pogosto obveščajo občane 

preko glasila in pišejo članke in novice ter objavljajo fotografije.   

 

  

2. Naslednja številka informativnega glasila Mali rijtar izide 28. aprila 2015. 
Rok za oddajo člankov bo 10.04.2015. Le-ta se navede v tej številki pri 
uvodniku urednice. 

 
Ker je bil s tem dnevni red 1. seje izčrpan, je odgovorna urednica Simona Cizar 
sestanek zaključila ob 20.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Odgovorna urednica: 
Lilijana Bežan       Simona Cizar  
 
 


