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

026-02/09-19/15
2170/01-09-10-09-1
01. studeni 2009.

ZAPISNIK
S 48.(14-2009) SJEDNICE VMO
48. sjednica VMO Pehlin održana je 18.11.2009. (petak) s početkom u 15 sati u prostorijama
MO Pehlin, Pehlin 58.
Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO
• Darko Kauzlarić, član VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO

Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 47. SVMO
Bilten MO Pehlin "Glas Pehlina"
Upisna područja osnovnih škola Grada Rijeke
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1

Usvajanje zapisnika s 47. sjednice VMO Pehlin.
Zaključak:
• Zapisnik sa 47. Sjednice jednoglasno je usvojen.
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AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić podsjetio je nazočne da je Vijeće MO Pehlin u programima za 2009.
planiralo izdavanje drugog broja biltena "Glas Pehlina". Tekstovi i materijal za drugi bilten već
su u pripremi, te je izvjesno da će bilten biti gotov do krajnjeg roka predaje , a to je 5. prosinca.
Predsjednik je predložio da se na naslovnicu stave slike Idejnog rješenja dječjeg vrtića Pehlin
jer smatra da je to jedno od najvažnijih postignuća u 2009. godini. Izgradnja vrtića pomakla se
smrtve točke i to je veliki korak. Takoñer predloženo je da se u ovom broju organizira nagradna
igra za mještane. Na posljednjoj stranici biti će prikazana dva isječka fotografija s područja
Pehlina , a trebati će odgonetnuti točnu lokaciju. Nagrada za izvučeni točan odgovor biti će
knjiga Ivana Rudanovića "Moj Pehin".
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da je suglasno s prijedlogom izgleda drugog broja
biltena Glas Pehlina i s organiziranjem nagradne igre. Uredništvo biltena odlučiti će konačan
izgled biltena.

AD 3
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je VMO primilo dopis Odjela gradske uprave
za odgoj i školstvo u kojem se traži očitovanje na prijedlog upisnih područja Grada Rijeke
konkretno OŠ Pehlin . Predsjednik je konzultirao ravnatelja OŠ Pehlin gop. Željka Šimunića ,te je
izvijestio nazočne o mišljenu škole.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo mišljenje škole, te će se takvo očitovanje uputiti
Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Sjednica je završila u 16:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice.
Zapisničar
Ivan Bogdanić

Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić
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