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ZAPISNIK
S 17. SJEDNICE VMO PEHLIN
17. sjednica VMO Pehlin održana je 22..09.2011. (četvrtak) s početkom u 19 sati u prostorijama
MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
• Kristina Banić, Član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Marjan Vilić, član VMO
• Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Dibbie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

DPU Plana Rujevice
Programi rada za 2012. godinu
Proslava Dana MO
Razno
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AD 1
Pod ovom točkom konstatirano je da je izgradnja groblja bio jedan od zahtjeva koji urbanisti ne
prihvaćaju i da je jedno od glavnih pitanja vezanih uz DPU Rujevice propusnost ceste prema
gradu jer je sedam do osam tisuća stanovnika uistinu previše za staru, postojeću Vukovarsku
ulicu. Osim toga, postavlja se pitanje, koliko i koje će od postojećih kuća u naselju Rujevica,
mahom bespravno izgrañenih ipak, nakon donošenja kriterija nadležnih u Gradu biti zamijenjene
kućom ili stanom prema novom DPU Rujevice.
Zaključak:
Potrebno je još jednom razmotriti prioritete prema brošuri o prihvaćenim projektima i
idejnim riješenjima ureñenja Rujevice i kontaktirati MO Podmurvice, budući da dio
sadržaja pripada tom MO, te zajednički odlučiti o eventualnim nepravilnostima ili
prijedlozima.
AD 2
Gdin Ivan Bogdanić rekao je da je Program iz oblasti kulture za 2012. godinu predan u
predviñenom roku po objavljenom natjećaju, te je isti ukratko predstavio njegov autor gdin Ivan
Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu. Do kraja tekućeg mjeseca, do kada je rok za
predaju ostalih programa, biti će predani programi iz ekologije, poduzetništva, sporta i tehničke
kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te programi lokalne samouprave – Njegovanje tradicija, RI –
barska noć, Djed Božićnjak, Pusni dani, Dan MO i Bilten.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
Predsjednik VMO iznio je hodogram dogañanja vezanih uz proslavu Dana MO. U subotu, 01.
listopada, 2011. godine biti će održani sportski turniri na više lokacija i to u malom nogometu,
basketu, briškuli i trešeti i šahu. Narednog dana, u nedjelju, 02. listopada biti će održan turnir u
boćanju. Na sam Dan MO, u utorak 04. listopada u 15 sati položit će se vijenci poginulim
braniteljima iz Domovinskog rata na okretištu Turkovo i poginulim braniteljima iz II svjetskog rata
kod OŠ Pehlin, U 16 sati započet će Svečana sjednica VMO u sklopu koje će biti dodijeljene
medalje i priznanja najboljima na sportskim turnirima, nagrade i poklon bonovi najuspješnijima u
provedenoj akciji Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, te pojedincima koji su se svojim
radom i djeovanjem po nečemu posebno istakli u protekloj godini. Nakon toga je sveta misa u
crkvi Sv. Franje i druženje uz tamburaše u crkvenom dvoru. Cijelog tog tjedna upriličeni su
otvoreni dani dječjeg vrtića i izložba umjetničkih radova u Domu kulture.
Zaključak:
Vijeće je upoznato s proslavom Dana MO
AD 4
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, već je gdin Srok obavijestio prisutne o izletu na
Tuhobić, 08. listopada 2011. godine i pozvao ih na otvaranje obnovljenog planinarskog doma u
Zamostu.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice
Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić

2/2

