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026-02/12-19/12 
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    Rijeka,  05.12.2012. 

ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
31. sjednica VMO Pehlin održana je 05..prosinca 2012. (srijeda) 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 
• Dibbie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 30.sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

1. Bilten – obavijest 
2. Djed Božićnjak 
3. Predblagdanski domjenak 
4. Razno 
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AD 1 

 

Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić obavijestio je prisutne da će krajem mjeseca izaći iz 
tiska dvobroj biltena "Glas Pehlina" za 2011. i 2012. godinu. Tiskat će se u boji, na šesnaest 
stranica, u nakladi od tisuću (1000) komada. Bilten će kao i prijašnjih godina biti distribuiran u 
suradnji s crkvom Sv. Franje, čiji će ga svećenici uručiti grañanima prilikom blagoslova kuća, a 
onima koji ne žele blagoslov ubacit će glasnik u poštanski sandučić. Time će se gotovo svim 
mještanima omogućiti da dobiju svoj primjerak biltena.        
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
 
Kao i prethodnih godina, i ove će se organizirati doček Djeda Božićnjaka, uz prigodnu priredbu 
koju će izvesti djeca iz dječjeg vrtića Pehlin pod vodstvom voditeljice Dibbie Host i podjelu 
poklona za koje su roditelji participirali 50 kn od kojih će biti kupljene igračke sukladno dobi i 
spolu djeteta, a slatkiši će se nabaviti iz sredstava predviñenih programom VMO. Priredba će se 
održati, u petak, 14. prosinca, u 17 sati, u dvorani Češkog doma.  
 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
 
Gospodin Ivan Bogdanić obratio se nazočnima s prijedlogom da se ovogodišnji domjenak za 
kraj godine ne organizira kako je uobičajeno zadnje dane u prosincu, jednostavno zbog 
prezauzetosti termina jer tada svi nešto organiziraju i pozivaju jedni druge, već da se prebaci 
u novu godinu, negdje početkom korizme,  te da to bude domjenak za dobar početak. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog predsjednika . 
 
 
AD 4       

 

 
Pod ovom točkom Dnevnog reda raspravljalo se o prijedlogu financijskog plana VMO za 
2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Predsjednik VMO je, iako su već 
upoznati s planiranim iznosima po pojedinim programima, još jednom vijećnicima pročitao 
koliko je sredstava planirano kroz koje programske aktivnosti. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i jednoglasno usvojilo financijski plan. 
    
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
 

                                                                            
                                                                         Predsjednik VMO Pehlin 

                                                                              Ivan Bogdanić 

 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Dragana Jurčić 


