
OBČINA BELTINCI 

UREDNIŠKI ODBOR INFORMATIVNEGA GLASILA »MALI RIJTAR« BELTINCI  

 

 
ZAPISNIK  02. SEJE UREDNIŠKEGA ODBORA 

OBČINSKEGA INFORMATIVNEGA GLASILA  MALI RIJTAR, 

ki je bila v  torek, 14.04.2015 ob 18.00 uri,  
v prostorih občinske uprave Občine Beltinci 

 
PRISOTNI:    Simona CIZAR– odgovorna urednica,  

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

ODSOTNI:    Snežana BRAČKO – članica.  
 

PRISOTNI 
OSTALI VABLJENI:  Milan KERMAN – župan, Lilijana BEŽAN, zapisničarka.  
 
Odgovorna urednica Simona Cizar je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so prisotne 
štiri članice uredniškega odbora, kar pomeni, da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje s 
svojim delom. 
 
Prisotne je pozdravil tudi župan Milan Kerman in jim zaželel dobro izpeljano sejo.  
 
Simona Cizar, odgovorna urednica prebere vsebino dnevnega reda 2. seje odbora in 
ugotavlja, da manjka točka sprejema zapisnika prve seje. Ta točka se doda za točko 1, ki 
je bila že obravnavana. Poleg tega spomni prisotne, da bo potrebno pod točko pobude in 
vprašanja še imenovati podpredsednico uredniškega odbora. Predlaga članicam, da do 
obravnave te točke premislijo o tem, katera bi prevzela to funkcijo. Daje v razpravo 
vsebino dnevnega reda 2. seje UO.  
Pripomb na vsebino dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotne so 4 članice UO. 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 03MR/2015: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 2. seje UO Mali rijtar in sicer: 
 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Sprejem in potrditev zapisnika 1. seje uredniškega odbora. 

3. Mnenja in pripombe UO na 48. številko glasila. 
4. Obravnava prispelih člankov  za  49. številko glasila in razprava. 
5. Potrditev seznama člankov za objavo v 49. številki glasila in določitev 

datuma izida 50. številke glasila. 
6. Pobude in vprašanja. 

 
AD 2 
 
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo podanih nobenih pripomb s strani članic, zato 
se ga daje v sprejem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotne so 4 članice UO. 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
 
 



Sklep št. 04MR/2015: 

Sprejme se vsebina zapisnika 1. seje uredniškega odbora občinskega informativnega 
glasila Mali rijtar, ki je bila izvedena v četrtek, 19.02.2015, v predlagani obliki in 
vsebini.  
 
Pri tej točki odgovorna urednica Simona Cizar prisotnim še poda realizacijo sklepov in 
aktivnosti, ki so bile izvedene ob izidu 48 številke glasila. Prisotne je seznanila, da je bila 
prisotna na sestanku predsednikov krajevnih skupnosti in da pozitivnega odziva z 
njihove strani žal ni bilo – da bi dajali poročila in pisali o svojih aktivnostih v glasilo - 
mali rijtar. Je pa nekako bil dosežen dogovor, da se pod rubriko – krajevne skupnosti – v 
49. številko uvrsti razpored oz. navedejo kontakti in imena ter priimki članov posamezne 
krajevne skupnosti, kar bo poskrbelo za boljšo obveščenost občanov in občank oz. da 
bodo vedeli na koga se lahko obrnejo če imajo v zvezi s svojo krajevno skupnostjo 
kakršna koli vprašanja oz. pobude ter predloge. Kot je sama zaznala na sestanku, se 

nekateri žal nočejo izpostavljati in zato temu primeren odziv na njen predlog.  
 
Prav tako pri tej točki pove, da so jo iz vrtca Beltici ponovno zaprosili, da bi se po enotah 
vrtca v naši občini ob raznosu glasila v vsaki enoti pustila najmanj dva izvoda glasila, saj 
je eden bistveno premalo. Tajnica Lilijana Bežan se zadolži, da se bo v enote vrtca v 
občini dostavljeno od 49. številke naprej po dva izvoda glasila.  
 
AD 3  
 
Odgovorna urednica Simona Cizar ugotavlja, da bistvenih odzivov na zadnjo izdano 
številko glasila ni bilo. Glasilo je sedaj tiskano na ekološkem papirju – predlaga se, da bi 
v kolofonu to bilo tudi navedeno – »tiskanje na okolju prijaznem papirju«. Članice so se o 
tem strinjale. Rok za izdajo naslednje številke glasila pa se bo v naslednji številki 
nekoliko bolj izpostavljeno zapisal, da bo bolj viden. Sicer Simona Cizar meni, da 
pozitivnega efekta zaradi tega ne bo, pa vendar se strinja, da se za to številko naj vseeno 
tako naredi in bomo videli kako bo. 
 
AD 4 
 
Pri tej točki so članice UO prejele razpored člankov, ki so prispeli za 49. številko glasila  - 
prispelo je 31 člankov + uvodnik urednice in beseda župana občine. Članki so 
razporejeni v rubrike in sicer: 1. UVOD: BESEDA ŽUPANA, BESEDA UREDNICE. 
2. AKTUALNO: LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST, EN SVET – INFORMACIJE 
ENERGETSKO SVETOVANJE V OBČINI BELTINCI, JOŽEFOVANJE OBELEŽILI TUDI V NAŠI OBČINI, 
POZDRAV IZ AFRIŠKIH DALJAV, LETNO POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA OBČION 
BELTINCI,ČRENŠOVCI,TURNIŠČE, ODRANCI IN VELIKA POLANA ZA LETO 2014,  OBUDIMO 
NEKDANJO VRTNARIJO OZIROMA SOCIALNO PODJETNIŠTVO V BELTINCIH, REKRUTACIJA 2015 – 
PLAKAT, EN SVET – ENERGETSKO SVETOVANJE V OBČINI BELTINCI. 3. IZ OBČINSKE HIŠE: 

PODPIS LISTINE O NAMERI SODELOVANJA MED OBČINO BELTINCI IN NOVI KNEŽEVAC V SRBIJI, 
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKO STARŠEVSKEM DNEVU, 
TAMARA ČERNI – TRETJA NAJBOLJŠA ŠPORTNICA OBČINE BELTINCI. 4. RAZPISI:/. 5. 

KS:LIPOVSKE VEZILJE.6. ZAVODI: S KVATRO PO POTKI SREČE,  LJUDSKE PEVKE IZ 
DOKLEŽOVJA NA OBISKU V VRTCU, DAN ZA SPREMEMBE 2015 V MURSKI SOBOTI, NA OBISKU 
MINISTRICA ZA KULTURO,PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE. 7.DRUŠTVA: TIPIČNA SLOVENSKA 
DRUŽINA NA LIPOVSKEM ODRU, ŠEGE IN NAVADE OB VELIKI NOČI V DOKLEŽOVJU, PESEM 
POMLAD, FEBRUAR V ZNAMENJU KULTURNE PRIREDITVE V DOKLEŽOVJU, OHRANIMO 
OKRNJENO NARAVO NAŠIM ZANAMCEM, VESTIČKE IZ DELOVANJA V KO ZZB BELTINCI, VODA 
NAŠE BOGASTVO.8.ZDRAVJE: ČEMAŽ, 9.ŠPORT: POMURSKI ŠPORTNI FESTIVAL -LABDA 
BELTINCI. 10.RAZMIŠLJANJA: SERGIO BAMBAREN NAS UČI. 11. PISMA  BRALCEV: ŠAH NA 
POŠTNIH ZNAMKAH, BELI NARCIS ALI DIVJA NARCISA V OBČINI BELTINCI. 12. IN MEMORIAM: 

FREUDOV STRIC JE BIL BELTINSKI ZDRAVNIK, 13.ZA OTROKE: ZGODBICA – MUZIKANT. 

Ob pregledu vsebine člankov se članice strinjajo, da se pri vsakem članku doda ena 
fotografija. Da pri prvem članku iz rubrike aktualno manjka avtor (tajnica Lilijana se 
zadolži, da poizvede člankopisca). V rubriko KS se uvrsti novi (predstavitev krajevnih 



skupnosti s kontakti za mandatno obdobje 2014-2018 (tajnica Lilijana se zadolži, da ga 
pripravi). Članke Lipovske vezilje se iz te rubrike premakne v rubriko – društva. Pesem 
Pomlad bo objavljena, če bo prostor dopuščal oz. kot eventualno mašilo. Pri članku »voda 
naše bogastvo« ki je nekoliko daljši, so fusnote nad pasico (članek bo objavljen na 1,5 
strani). Pri članku Labda Beltinci se poleg ene fotke doda tudi logotip društva. V rubriki 
pisma bralcev se avtorico članka – Beli narcis prosi za fotografijo divje narcise, ki bi jo 
uvrstili, če bo velikost ustrezala na naslovnico 49. številke glasila. Pri članku Freudov 
stric je bil beltinski zdravnik se izbere ena fotografija (fotografija zdravnika). Pri zgodbici 
Muzikant se tajnica Lilijana zadolži, da za fotografijo priskrbi vir, saj je le-ta vzeta iz 
interneta. Odgovorna urednica Simona Cizar pred glasovanjem o potrditvi vsebine 
člankov za to številko glasila še pove, da bo na prvi notranji strani glasila umeščena na 
pol strani fotografija zlatega zmagovalca Pomurske salamijade, našega občana Milana 
Kolarja ter na drugi polovici strani policista iz Bratonec (Denisa Jeneša in Leona Kavaša, 
ki sta zaposlena na Policijski postaji Maribor II za nuno pogumno in humano dejanje, ko 

sta pred gotovo smrtjo rešila iz reke Drave žrtev nasilja v družini. Pridobijo se tudi 
fotografije, ki bodo objavljene.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotne so 4 članice UO. 
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 05MR/2015: 
UO potrjuje vsebino člankov z slikovnim materialom za 49. Številko glasila Mali 
rijtar.  
 
 
Nadalje je bil pri tej točki sprejeti tudi dogovor o izidu naslednje številke glasila ter rok za 
posredovanje člankov. Sprejet je bil sklep in sicer: 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotne so 4 članice UO. 
Glasovanje: ZA 4, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 05MR/2015: 
Naslednja številka informativnega glasila Mali rijtar izide konec meseca junija. Rok 
za posredovanje člankov za 50. Številko glasila je 10.06.2015. (rok se objavi na 
spletni strani in catv strani občine. Naslednja seja odbora bo 11.06.2015. 
 
 
AD 5 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bil soglasno ZA: 4, PROTI 0 sprejeti sklep o imenovanju 
podpredsednice uredniškega odbora. 

 
 
Sklep št. 06/MR/2015: 

Namestnica odgovorne urednice občinskega informativnega glasila Mali rijtar je MARTINA 

PERŠA, Ižakovci 10/a, 9231 Beltinci.  

 
Ker je bil s tem dnevni red 1. seje izčrpan, je odgovorna urednica Simona Cizar sestanek 
zaključila ob 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisala:        Odgovorna urednica: 
Lilijana BEŽAN       Simona CIZAR 


