PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PEHLIN
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/12-19/4
2170/01-09-10-12-2
30.04.2012.

ZAPISNIK
S 24. SJEDNICE VMO PEHLIN
24. sjednica VMO Pehlin održana je 27.travnja 2012.. (petak) s početkom u 17 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
 Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicija
 Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo

Usvajanje zapisnika sa 23.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Komunalni prioriteti 2013. – prijedlozi i dogovor za Zbor građana
Ekološka akcija - zelena čistka - obavijest
Dani Sv. Vida 2012. - obavijest
Lokacija za psiće
Razno
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AD 1
Predsjednik VMO, gdin. Ivan Bogdanić rekao je da su se ove godine prijedlozi za komunalne
prioritete mogli predati od 02. – 23. travnja. U tom je periodu u pismenom obliku mjesnom
odboru dostavljeno četiri prijedloga građana koji će u originalu biti dostavljeni nadležnim
službama, a nekolicina usmenih prijedloga je zapisana i biti će zajedno sa pismenim prijedlozima
pročitana na Zboru građana, te uvrštena u tabelu komunalnih prioriteta za 2013.godinu.
Dogovoreno je da će se Zbor građana održati 10. svibnja 2012. u 17 i 30 sati u prostorijama
Doma kulture Pehlin, te će građani pravovremeno biti pozvani javnim pozivom, putem medija i
objavljivanjem poziva na web stranici MO.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Gdin. Bogdanić obavijestio je nazočne da se MO Pehlin priključio hvale vrijednoj kampanji pod
nazivom Zelena čistka, koja se po prvi puta ove godine organizira u Hrvatskoj i u koju se do sada
uključilo 85 zemalja. Cilj te kampanje je pronaći sve lokacije nepravilno odloženog otpada,
obilježiti ih na internetskoj karti, te potom očistiti šume, rijeke, jezera, more... i to sve u samo
jednom danu. Akcija je organizirana pod motom "Jedan dan za čisti okoliš" i održana je u subotu
21. travnja na Mihovilićima, u šumi, iza komunalne rampe, pored skladišta poduzeća Agregat,
gdje je lociran divlji deponij.
Zaključak:
Vijeće je obavijest primilo na znanje.

AD 3
Kao i svake godine, MO Pehlin aktivno će se uključiti u sportske aktivnosti povodom Dana Sv.
Vida i sudjelovati će u kartanju briškule i trešete, boćanju, povlačenju konopa, kao i u
odmjeravanju ekipa u malom nogometu na KUP-u Delta koji se također organizira u sklopu ovih
natjecanja. 7. sportske igre održat će se u subotu 02. lipnja na Zametu, a KUP Delta 09. i 10.
lipnja na novom igralištu na Delti. Boje Pehlina u malom nogometu braniti će NK "Aškan" s
Rujevice.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 4
Svaki mjesni odbor je trebao predložiti jednu lokaciju na svom području koja bi bila najprikladnija
za dovođenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. Kako se na stazi koja vodi do bare na
Mistražu vrlo često možemo susresti s građanima i njihovim kućnim ljubimcima koji tuda šeću i
međusobno se druže, predsjednik VMO je predložio da predmetna lokacija bude upravo taj
prostor.
Zaključak :
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog predsjednika VMO.
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AD 5
Pod ovom točkom Dnevnog reda raspravljalo se o tome tko će ubuduće imati ključeve od
harmonika vrata u Domu kulture, budući je istima taj prostor odnedavno podijeljen na dvoranu za
više namjena i prostor koji koristi Klub umirovljenika. Odlučeno je da će ključeve dobiti :
1.
2.
3.
4.

Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
Dragana Jurčić, tajnica MO
Stjepan Horvat, predsjednik Kluba umirovljenika
Dibbie Host, voditeljica dječjeg vrtića ,

te stalni korisnici prostora (tamburaši, Pehinarska gospoda, Pehinarski feštari, Planinarsko
društvo i ZK Slavonija). Novi ugradbeni ormar u dvorani podijeljen je na četiri dijela sa četiri
ključa – dva veća i dva manja. Ključeve će dobiti gdin. Zlatko Širola kao predsjednik brojnih
udruga koje se sastaju u Domu (Crveni križ, Posmrtno društvo), ZK Slavonija, Pehinarski feštari
i gđa. Marija Vlahović, voditeljica aerobika.
Zaključak :
Vijeće je činjenice primilo na znanje i usaglasilo se oko prijedloga korištenja ključeva.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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