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ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO PEHLIN 
 

5. sjednica VMO Pehlin održana je 27.09.2010. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 

 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Kristina Banić, članica VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži 
• Damir Konestra, predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 
• Tomo Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica 

              
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za proslavu Dana MO Pehlin, 4. listopada 2010.  
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AD 1 
 
Zamjenik predsjednika VMO Pehlin Gordan Srok pozdravio je nazočne, te je zamolio 
predsjednike Pododbora da svaki iznese i obrazloži dio programa obilježavanja Dana MO Pehlin  
koji organizira kako bi se usuglasile potrebe i obavio zadnji dogovor pred početak proslave. 
Predsjednica Pododbora za brigo o djeci i mladeži Dibie Host izvijestila je nazočne da su 
otvoreni dani Dječjeg vrtića Pehlin započeli već danas, te da će trajati do petka 1. listopada. 
Otvoreni dani organiziraju se prvenstveno da bi djeca koja nisu obuhvaćena vrtićkim programom 
mogla upoznati vrtić i družiti se s vršnjacima. Takoñer ona će organizirati i radionicu filcanja 
vune za odrasle na kojoj očekuje cca 10 učesnika. 
Predsjednik Pododbora za kulturu izvijestio je nazočne da kulturni program započinje u srijedu 
29. rujna u Češkom domu T.G. Masaryka, kada će KUD Primorka iz Krasice izvesti predstavu 
Testament, Vanče Kljakovića. Potrebno je animirati što više ljudi da doñe na predstavu. Program 
se nastavlja u četvrtak kada će izložbu skulptura otvoriti Tomislav Pavletić, te će u ponedjeljak 
poslije Svečane sjednice biti organizirana čakavska večer Lajavice. 
Tajnica je izvijestila nazočne da će se sportski program odvijati u subotu i to s početkom u 10 
sati. Organizirati će se turniri u malom nogometu, odbojci na pijesku, basketu, stolnom tenisu, 
šahu i briškuli i trešeti. Turnir u basketu organizira se u suradnji sa košarkaškim klubom FSV.  
Predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb Damir Konestra izvijestio je nazočne da će 
u Domu kulture u petak 1. listopada biti organizirano predavanje "Prevencija moždanog udara" , 
predavač dr. sc. Ines Strenja Linić. 
Predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz vremena rata posebno 
Domovinskog rata Tomo Kovačić izvijestio je nazočne da će se cvijeće i svijeće povodom dana 
MO , polagati u ponedjeljak 4. listopada u 15 sati na Spomeniku poginulim braniteljima iz 
Domovinskog rata na Turkovu, nakon čega će se obići spomenik iz II. svjetskog rata kod OŠ 
Pehlin. 
Nakon kraće rasprave i usuglašavanja oko svakog pojedinog programa i podijele zaduženja i 
zadataka sjednica je privedena kraju. 
 
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je zaključeno da će se svatko pobrinuti za svoj 
dio programa u suradnji s tajnicom MO. Pokušati će se motivirati što veći broj ljudi da 
posjeti neko od ponuñenih programa.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Zamjenik predsjednika VMO Pehlin: 
Gordan Srok 

 

  
 


