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ZAPISNIK
S 39. SJEDNICE VMO PEHLIN
39. sjednica VMO Pehlin održana je 16.rujna 2013. (ponedjeljak) s početkom u 17 i 30 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:
• 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 38.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
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Promjena člana Vijeća
Dan MO 2013.
Usvajanje rebalansa financijskog plana
Razno
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AD 1
Gospodin Ivan Bogdanić pročitao je molbu dosadašnje članice Vijeća, gospoñe Kristine Banić,
za razrješenjem dužnosti zbog promjene radnog mjesta koje iziskuje dodatne obveze. Umjesto
gospoñe Banić predložen je gospodin Tome Kovačić, koji je imao najveći broj bodova na listi
HDZ-a na ondašnjim izborima.
Zaključak:
Vijeće je prihvatilo molbu gñe. Banić za razrješenjem te jednoglasno izabralo gosp. Kovačića za
novog člana Vijeća.
AD 2
Kao i svake godine obilježit će se Dan MO. Započet će sportskim turnirima u subotu 28. Rujna
kada će biti organizirana natjecanja u šahu, kartanju briškule i trešete, stolnom tenisu i
povlačenju konopa, dok će se turnir u boćanju održati sljedećeg dana. U ponedjeljak 30.09. u
večernjim satima postavit će se izložba gospoñe Snježane Host, a otvorenje iste upriličit će se u
utorak 01.listopada. Srijeda 02.listopada rezervirana je za predavanja predstavnika PU Rijeka o
provalama i drskim krañama, a u četvrtak ujutro u sali za sastanke MO Pehlin biti će mjerenje
tlaka i šećera u krvi, te u večernjim satima predstavljanje knjige „Mavrica“ pjesnika Ivana
Rudanovića. 04.listopada, na sam Dan MO Pehlin tradicionalno će se održati Svečana sjednica
VMO na kojoj će biti podijeljena priznanja, medalje i pehari najuspješnijima u sportu, poklon
bonovi i prigodni pokloni vlasnicima najljepših okućnica u 2013.god. te plakete najzaslužnijim
mještanima Pehlina. Sjednici će prethoditi polaganje cvijeća i svijeća na spomenicima na
Turkovu i kod OŠ Pehlin, a nakon sjednice biti će služena sveta misa u crkvi sv. Franje i
organizirano druženje u crkvenom dvoru.

Zaključak
Vijeće je informacije primilo na znanje.
AD 3
Predsjednik Vijeća ukratko je obrazložio što se predviña rebalansom financijskog plana, a
budući da je tako već ranije bilo dogovoreno zatražio je glasovanje o istom.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo rebalans financijskog plana.
AD 4
Gospodin Bogdanić je obavijestio nazočne da je konačno križ koji treba biti postavljen na
memoriju na kapelicu sv. Ivana u fazi raspisivanja natječaja.
Zaključak :
Vijeće je obavijest primilo na znanje.
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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