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ZAPISNIK SA VI. (šeste) SJEDNICE MJESNOG ODBORA RIPENDA 

 

Dana 10.11.2017. u prostorijama restorana Markus, Ripenda Breg, u 16:30 održana je sjednica 

Mjesnog odbora Ripenda.  

Prisutni: Helena Derosi – predsjednik 

   Alis Kovačec Martinović  član 

   Roberto Knapić – član 

   Dino Dušman – član 

  Maja Simić – član 

 

Dnevni red: 

1. Donošenje odluke o načinu na koji će se potrošiti financijska sredstva za godinu 2017. 

2. Organizacija obilježavanja dana Sv. Nikole 

3. Razno 

 

Ad.1. 

Predlaže se da se financijska sredstva u iznosu od 7.000,00 kn utroše na sljedeći način: 

o 6.000,00kn – potrošiti će se za sufinanciranje tradicionalne večere u restoranu Markus, 

Ripenda Breg, te će stanovnici Riepnde na taj način sudjelovati sa iznosom od 50,00 kn 

po osobi 

o 1.000,00kn – potrošiti će se na piće, dječje poklončiće, kolače i sl. za proslavu dana Sv. 

Nikole te za otvorenje igrališta u Ripendi 

Ad.1. je usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2. 

Za proslavu dana sv. Nikole predlaže se da se misa organizira oko 14.30. obzirom da je dan kratak i 

hladan, te da se ovaj put tradicionalna zakuska prebaci na igralište. U organizaciji dana Sv. Nikole 

sudjelovati će najvećim djelom Alis i Roberto te će oni svojim vozilima prebaciti do igrališta sve osobe 

kojima to bude potrebno, a kako bi svi sudjelovali u otvorenju novo izgrađenog igrališta. 

U narednih 10 dana će se vidjeti koliko će ljudi biti prisutno kako bi se organizacija večere odvijala na 

najbolji mogući način. 

Ad.2. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.3. 

Otvorenje igrališta previđa se oko 15.30. Predsjednica će uputiti primjereni poziv čelnicima i 

pročelnicima Grada Labina za otvorenje igrališta za dan 06.12.2017. u 15.15., a Alis će dogovoriti 

prisutnost novina na samom otvorenju kao i fotografiranje igrališta. Prijedlog je da igralište ima ime – 

Alis daje prijedlog da se zove Grejs, što svi jednoglasno prihvaćaju. 

Alis nas obavještava da će Vlado Paliska donirati i tabelu sa imenom igrališta. 

Ad.3. usvojen je jednoglasno. 
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Ad.4. razno 

Svi članovi imaju primjedbe da Mjesni Odbor Ripenda nema odgovarajuće mjesto gdje bi se mogao 

nalaziti, te da bi trebalo naći prikladno mjesto.  

Svi članovi su primijetili da se do sada realiziralo igrališta, što je svakako veliki projekt, napravio se 

novi krov na crkvi na groblju te je stavljena jedna gradska rasvjeta kod Dineta. Svakako bi trebalo 

potaknuti i realizaciju ostalih prioritete u naselju Ripenda. 

Predlaže se novi sastanak na proljeće kako bi se mogli posvetiti postojećim problemima i njihovom 

rješavanju. 

 

Sjednica je završila u 19.30. 

 

        PREDSJEDNIK 

        Helena Derosi 

 

 


