
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD LABIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA RIPENDA 
PREDSJEDNICA  
 
Labin, 25. listopada 2018. 
 
 

ZAPISNIK  
 
 
sa IX. sjednice Vijeća Mjesnog odbora RIPENDA održanog dana 25. listopada 2018. godine 
na dječjem igralištu u Ripendi, sa početkom u 18,00 sati. 
 
Prisutni: Helena Derosi, predsjednica; Dino Dušman, član, Maja Zupičić, član, Roberto Knapić, 
član.  
              
DNEVNI RED: 

1. Usvajanje odluke o korištenju iznosa od 800,00 kn za sudjelovanje u programu 

Grada Labina „Labin Zdravi grad“. 

2. Organizacija oko proslave dana Sv. Nikole u Ripendi za 2018.g. 

 
AD. 1.   
 

Helena Derosi, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Ripenda otvara sjednicu i 
pozdravlja prisutne.  

 
Predsjednica podsjeća sve prisutne da je vijeće Mjesnog Odbora Ripenda putem 

telefonske komunikacije bilo donijelo odluku o sudjelovanju u akciji Gada Labina „Labin Zdravi 
grad“ (zajedno sa svim ostalim Mjesnim odborima Grada Labina) pa smo iz proračuna Mjesnog 
odbora izdvojili 800,00 kn za nabavku sadnica koje su se potom u subotu, 28. travnja 2018. 
podijelili mještanima Ripende. Ovom prilikom potrebno je potvrditi odluku i u pisanom obliku. 

Prisutni glasaju da se odluka kao takva potvrdi. 
 

Ad.2. 
 Predsjednica podsjeća da je i ove godine kao i svake, vrijeme za organizaciju oko 
proslave dana Sv. Nikole koji je ujedno i zaštitnik Ripende, pa stoga predlaže da svaki član 
preuzme dio organizacije. Predsjednica unaprijed obavještava da zbog osobnih problema ove 
godine nije u mogućnosti sudjelovati u samoj organizaciji. 
 
Stoga se predlaže: 

- Misa u crkvi Sv. Nikole održati će se oko 14:30 dana 6.12.2018. 
- Zakuska i druženje sa mještanima biti će na igralištu oko 15:15 
- Za potrebe zakuske i cvjetnog aranžmana te poklon paketića za djecu izdvojiti će se iz 

proračuna Mjesnog odbora do 750,00 kn. 
- Preostali dio novca utrošiti će se za stanovnike Ripende koji budu sudjelovali na večere 

koja će se održati istog dana u Restoranu Markus.   
- Roberto Knapić stupiti će u kontakt s Pipicom koji preuzima dužnost Sv. Nikole na taj 

dan, te je Roberto je zadužen za kuhano vino.  
- Potrebno je kupiti igračke, kavu, čaj, piće, panetone u Jedinstvu – za to se zadužuju 

Maja Zupičić i Alis Kovačec Martinović. 
- potrebno je na oglasne ploče staviti obavijest za održavanje proslave za Sv. Nikolu 

 



Prisutni potvrđuju organizacijski plan. 
 
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica je zaključila sjednicu. 
   

Završeno u 18:35 sati. 
 

                       PREDSJEDNICA 
 
                         Helena Derosi, v.r. 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Grad Labin 
2. Helena Derosi 
3. Alis Kovačec Martinović 
4. Roberto Knapić 
5. Maja Zupičić  
6. Dino Dušman 
7. Arhiva 

 


