PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR PEHLIN
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/08-19/16
URBROJ: 2170/01-09-10-08-1
Rijeka, 24.12.2008.

ZAPISNIK
sa 36. sjednice (13. SVMO) VMO Pehlin, održane dana 16.12.2008. godine s početkom
u 19:00 sati u prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

NAZOČNI:
ČLANOVI VMO: Ivan Bogdanić, Kristina Banić, Marijan Vilić,
Bratuša

Darko Kauzlarić,

i Aljoša

PREDSJEDNICI PODODBORA:Ivan Rudanović, Dibie Host, Željko Filčić
OSTALI: Nedjeljko Diklić
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 35. SVMO
2. Proslava 55 godina Pehinarskih feštara i Dječjeg vrtića Pehlin,
čakavska večer u Češkom Domu na Pehlinu, 19.12.2008.
3. Natječaj za najbolji Dan mjesnog odbora
4. Natječaj za naj on-line mjesni odbor
5. Razno

Ad 1.
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić je pozdravio nazočne, te predložio dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 35. sjednice VMO Pehlin.

Ad 2.
U uvodnom obrazloženju predsjednik VMO Ivan Bogdanić rekao je kako ove godine Pehinarski
feštari i Dječji vrtić Pehlin slave važan jubilej, a to je 55. godišnjica postojanja ,te se ona mora
dostojno proslaviti. Zbog svega toga dogovoreno je s predsjednicom Češke besede Rijeka,
gospoñom Fanikom Husak da će se proslava održati u Češkom domu u Ćićarojskoj ulici. Dom
je primjeren takvom slavlju i ima dovoljno prostora za goste koji se očekuju u velikom broju.
Program će se sastojati od nastupa djece iz vrtića Pehlin, zatim nastupa Pehinarskih feštara
koji će podijeliti priznanja i zahvalnice, te na posljetku nastup prve generacije koja je pohañala
Dječji vrtić Pehlin.
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Ivan Rudanović izvijestio je nazočne da se nakon programa proslave priprema Čakavske večer
na kojoj će se čitati pjesme Nadie Valenčić, Ivana Rudanovića. Večer će voditi gospodin
Miljenko Valenčić.
Nakon programa za sve prisutne organizirati će se zakuska u holu Doma.
Ad. 3
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je prisutne da je dana 5. prosinca započele prijave na
Natječaj za "Najbolji Dan mjesnog odbora". Rok za podnošenje prijava je 30. prosinca 2008.
godine. Prijaviti se mogu oni mjesni odbori koji žele. Nagraditi će se tri najbolje organizirana
Dana mjesnog odbora, plaketama za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto i novčanim
nagradama od 7.000,00 kn za prvo mjesto, 5.000,00 za drugo mjesto, 3.000,00 kn za treće
mjesto.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno odlučilo da će se prijaviti na natječaj.

Ad 4.
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se očekuje i otvaranje natječaja za "Naj online mjesni odbor". Rok za podnošenje prijava je od 01.01.2009. do 10.01.2009. godine.
Natječaj je namijenjen svim mjesnim odborima koji u trenutku prijave imaju na svojoj WEB
stranici sve sadržaje koji su utvrñeni kao obvezni, te koji podnesu pravodobnu i ispravnu prijavu
za natječaj. Ocjenjivanje prema utvrñenim kriterijima vršiti će se za razdoblje od 01.04.2008. do
31.12.2008. godine.Nagrañena će biti tri najbolja on-line mjesna odbora i to plaketama i
novčanom nagradom od 7.000,00 kn za prvo mjesto, 5.000,00 kn za drugo mjesto i 3.000,00 za
treća mjesto
Zaključak.
Vijeće je jednoglasno odlučilo da će se prijaviti na natječaj.

Ad 5.
Predsjednik je izvijestio nazočne da je u pripremi prvi broj informativnog lista mjesnog odbora
Pehlin, koji bi trebao izaći negdje potkraj godine. List će se zvati "Glas Pehlina".

Sjednica je završila s radom u 20:00 sati.
Zapisničar:
Lorena Pribanić

VMO Pehlin
Predsjednik Ivan Bogdanić
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