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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,         07.07.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 11/6. SJEDNICE VMO  
 

11. sjednica VMO Pećine održana je 7.srpnja 2011. (srijeda ) s početkom u 18:30 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   
 
Sjednici su bili nazočni:  
 

- Miljana Badurina – predsjednica VMO 
- Ivan Orešković – zamjenik predsjednice  
- Radojka Dragičević ,član 
- Zvonko Radočaj, član VMO 
- Zoran Kršul , član VMO 
-     Sonja Čuić – Pavlinić , tajnica MO 

 
  

 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i pozdravila prisutne, te predložila slijedeći   
 

DNEVNI RED 
 
 
            

             1.   Izvješće o realizaciji Programa poduzetništva i obilježavanja Dana MO 
            2.   Program rada i realizacija u drugom polugodištu 2011.g. 
                  (predstojeće aktivnosti u rujnu.) 
            3.   Prijedlog Programa rada VMO Pećine za 2012.g. - priprema 
            4.   Razno 
  
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 10. sjednice VMO. 
               
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
          Predsjednica je izvijestila vijećnike da smo uspješno realizirali Program "Izbor naj okućnice, 
balkona..." te, obilježili Dan MO prema predviñenom  programu. Napomenula je da smo neke 
datume morali pomjeriti, što zbog vremenskih prilika, što zbog nemogućnosti usklañivanja termina 
u kulturno zabavnom programu, pa smo tako program rada za prvo polugodište zaključili s 



 2/3 

obilježavanjem dana MO 1. srpnja, iako smo sve planirali desetak dana ranije. Bitno je da su naši 
grañani bili zadovoljni s organizacijom , te se odazvali na prigodne svečanosti i druženja, pa 
možemo i mi kao vijećnici i organizatori biti zadovoljni , bez obzira što nemamo veći odaziv mlañih 
Pećinara, jer ovakav problem – odazivanje i uključivanje mlañih generacija u aktivnosti MO , izuzev 
sportskih - ima većina mjesnih odbora u gradu. U troškovima smo se strogo pridržavali financijskog 
plana, tako da neće biti nikakvih problema sa  izvješćima o realizaciji programa  za prvo 
polugodište.  
Zaključak 

• Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješća o realizaciji oba programa. 
 
Zaključak 

 
AD 2 
            Gña. Miljana Badurina podsjetila je vijećnike da  je do konca godine preostao za realizaciju 
program Doček Djeda Božićnjaka, koji smo planirali početkom prosinca. Neophodno je da već u 
listopadu organiziramo sastanak s roditeljima i započnemo s pripremama i prijavama djece čim 
ranije, jer će nas izbori i referendum, donekle omesti u predviñenim rokovima ( predizborni skupovi 
, izborni materijali u dvorani ).Isto tako predvidjeli smo i izložbu keramike - uradaka djece iz vrtića 
Veseljko i OŠ Pećine, jer to nismo mogli učiniti  iz objektivnih razloga ( popisni centar  u dvorani) 
za vrijeme Uskršnjih blagdana, pa bismo istu mogli upriličiti u studenom.               
Zaključak  

• Članovi Vijeća MO će na prvoj sjednici nakon godišnjih odmora, u rujnu, dogovoriti 
detaljan plan za provedbu prethodno spomenutih aktivnosti.   
 

 
AD 3 
            Predsjednica je izvijestila vijećnike da nas u rujnu očekuje izrada prijedloga  Programa rada 
Vijeća MO za 2012.g. Iako će nekih manjih promjena u odnosu na tekuću godinu zasigurno biti, 
zamolila je vijećnike da do prve sjednice u rujnu pripreme svoje prijedloge, kako bismo ih mogli 
uvrstiti u program.Predsjednica i tajnica će pripremiti prvi prijedlog prema dosadašnjim i  dobivenim 
novim uputama, koji ćemo na sjednici doraditi. 
 
Zaključak 

• Za prvu sjednicu u rujnu predsjednica i tajnica zadužene su da temeljem dobivenih 
uputa i ranijih programa pripreme prvi prijedlog Programa rada. 

 
 
AD 4  
           
          Tajnica je izvijestila vijećnike da smo imali nekoliko poziva - primjedbi grañana na vozni red 
Autotroleja i javnu rasvjetu na Pećinama , vezano za termine održavanje  Riječkih ljetnih noći, koje 
su otvorene 28. lipnja a trajati će do 21. srpnja. 
          Naime, kako svi kulturno zabavni  dogañaji u centru grada započinju i završavaju u kasnijim 
večernjim satima, organizatori su zanemarili činjenicu da je za grañane barem kroz ovih cca 
mjesec dana neophodno organizirati i prijevoz "van redovnog voznog reda". Mnogi Riječani, turisti 
pa tako i Pećinari bili su prisiljeni po završetku predstava, iz centra grada pješačiti ne samo do  
Pećina,već i daljih lokacija, kao i oni koji su posjećivali predstave ili koncerte na Pećinama ( 
Glavanovo i Ex Hotel Park) prema centru  i prigradu. 
          Isto tako neophodno je da nadležne službe vrše češće kontrole ispravnosti javne rasvjete 
tijekom ljetnih mjeseci, jer je upravo ovih dana zamjećeno da više rasvjetnih tijela u ul. Šetalište 
XIII divizije i na stepeništima koja povezuju 2 paralelne ulice ili osvjetljavaju prilaze na odredišta 
kulturno zabavnih zbivanja na Pećinskim plažama – nije u funkciji. U srpnju i kolovozu grañani se 
ne mogu osloniti na prijave putem tajništva MO, jer  tajnici u to vrijeme koriste godišnje odmore. 
  
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da o ovim problemima putem dopisa treba izvijestiti nadležne 
gradske službe i TZ Rijeka, kako se ovakvi propusti ne bi ponovili i naredne godine. 
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Sjednica je završila u 20.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         


