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ZAPISNIK
S 20. SJEDNICE VMO PEHLIN
20. sjednica VMO Pehlin održana je 19.12.2011. (ponedjeljak) 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
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. UPU Pehlin – osvrt na sastanak koordinacije
2. Memorija na kapelicu Sv.Ivana – obavijest o troškovniku
3. Razno
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AD 1
Predsjednik VMO, gdin Ivan Bogdanić, ukratko je prenio Vijeću o zaključcima utvrñenim na
posljednjem sastanku koordinacije u OGU za urbanizam, a do termina kada će UPU Pehlin biti
jedna od točaka dnevnog reda na Gradskom Vijeću. Nakon ponovljene javne rasprave
zaprimljene su primjedbe grañana, no u puno manjem obimu nego nakon prve javne rasprave.
Sada se uglavnom prigovori odnose na one dijelove Plana koji su odreñeni GUP-om, pa se
uopće ne mogu korigirati, ili se radi o konkretnim zadiranjima u privatne prostore koji nakon prve
javne rasprave nisu korigirani jer korekcije nisu moguće, barem ne na takav način kako bi to
vlasnici htjeli. Kao i u prvom slučaju svima će biti na kućne adrese dostavljeni odgovori. Rečeno
je da će se prilikom izrade projekata nastojati svakako izaći u susret grañanima u svim mogućim
korekcijama kako bi se što manje zadiralo u privatne posjede.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Gdin. Ivan Bogdanić upoznao je Vijeće s troškovnikom prve faze radova na Memoriji na kapelicu
Sv.Ivana koji je dostavljen MO Pehlin od gñe Adriane Šneler iz OGU za komunalni sustav. Taj je
troškovnik proslijeñen Službi za pripremu kako bi se mogao raspisati natječaj, što je predviñeno
za početak veljače 2012. godine. Iz troškovnika je vidljivo da nisu obuhvaćeni bravarski i
staklarski radovi, kao ni radovi vezani uz hortikulturu, budući da su planom ograničena sredstva
u visini od 350.000,00 kn s PDV-om.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, već je predsjednik VMO svima nazočnima poželio sretan i
blagoslovljen Božić, te sve najbolje u Novoj 2012. godini.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
a
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