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ZAPISNIK
S 46. SJEDNICE VMO PEHLIN
46. sjednica VMO Pehlin održana je 06.svibnja 2014. (utorak) s početkom u 17:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
 Tome Kovačić, Član VMO
 Aljoša Bratuša, član VMO
 Marjan Vilić, član VMO
 Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
 Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju

Usvajanje zapisnika sa 45.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. g.
2. Prijedlog imena novog dječjeg vrtića Pehlin
3. Razno
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AD 1
Vijećnici su kroz tablicu prijedloga komunalnih prioriteta za 2015. g., koju su dobili u materijalu
za jučerašnju sjednicu pratili pojedinačna obrazloženja, za svaki od 13 predloženih komunalnih
prioriteta, a koja je iznosio predsjednik VMO gospodin Ivan Bogdanić.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog komunalnih prioriteta za
2015.g.
AD 2
Kako je izgradnja novog dječjeg vrtića na Pehlinu zaista od posebnog značaja za ovo područje i
zbog toliko dugo očekivanog završetka njegove izgradnje Vijeće MO i sami mještani htjeli su dati
prijedlog o imenu novog zdanja. Budući se neslužbeno saznalo da bi se vrtić trebao zvati „Duga“,
predloženo je ime „Mavrica“ koje ima isto značenje, ali je po mišljenju VMO i građana Pehlina
primjerenije i ljepše. Stoga je odlučeno da će Ivan Rudanović, kao predsjednik pododbora za
kulturu, a i samo VMO uputiti Gradonačelniku, Odjelu za odgoj i školstvo grada Rijeke, te
Upravnom odboru Dječjih vrtića prijedlog o imenu novog dječjeg vrtića.
Zaključak:
Nakon manje rasprave Vijeće se suglasilo da se nadležnima uputi prijedlog da se novi dječji
vrtić zove „Mavrica“.
AD 3
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić

2/2

