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ZAPISNIK
S 12. SJEDNICE VMO PEHLIN
12. sjednica VMO Pehlin održana je 19. listopada 2015. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
 Anabel Babić, član VMO
 Stjepan Horvat, član VMO
 Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju
 Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata

Sjednici nisu bili nazočni:
 Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED

Prijedlozi programa rada Vijeća MO Pehlin za 2016. godinu
Dani MO –izvještaj programa
Pripreme za obilježavanje Svih svetih
Pripreme i dogovor oko realizacije programa Djed Božićnjak 2015.
Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije i obnovi vodoopskrbne mreže na području
Pehlina
6. Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić i tajnica MO nazočne su upoznali s pripremljenim prijedlozima
programa rada za 2016. godinu. Nakon što su nazočni razmotrili svaki program zasebno
donesen je:
Zaključak:
Vijeće je prihvatilo pripremljene prijedloge programa bez izmjene.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izrazio je zadovoljstvo održanim programom povodom obilježavanja
Dana MO Pehlin održanom početkom listopada. Tajnica MO pripremila je izvještaje programa za
koji će se proslijediti nadležnim Odjelima nakon primitka svih računa.
Zaključak:
Vijeće je suglasno s pripremljenim izvještajima.

AD 3
Predsjednik Podobora Darko Kauzlarić obavijestio je nazočne da planiran obilazak spomenika i
groblja poginulih branitelja u Domovinskom ratu s područja Pehlina povodom blagdana Svih
svetih.
Zaključak:
Nakon kraće rasprave odlučeno je da će se u obilazak ići u petak 30. listopada s početkom u 17
sati. Tajnica je zadužena da naruči lončanice i svijeće.
AD 4
Predsjednik Pododbora Ivan Rudanović obavijestio je nazočne da prema programu rada za ovu
godinu u prosincu planiran doček Djeda Božićnjaka. Njegov je prijedlog da se priredba
organizira ili u Domu kulture ili u Češkom domu T. G. Masaryka ovisno o broju prijavljene djece i
raspoloživosti češkog doma. Pokušati će dogovoriti sa OŠ Pehlin da učenici sudjeluju u priredbi
ili s igrokazom o Mistražu ili nekim drugim prigodnim programom.
Zaključak:
Vijeće je suglasno da se prikuplja kotizacija roditelja u iznosu od 50,00 kn kao i prethodnih
godina. Priredba će se organizirati u drugoj polovici prosinca ovisno o dogovoru s OŠ Pehlin i
Češkom besedom.
AD 5
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočna da je održan sastanak s direktorom Vodovoda i
kanalizacije gosp. Marochinijem u petak 16. listopada, a vezan uz radove na izgradnji sanitarne
kanalizacije i obnovi vodoobskrbne mreže na području Pehlina. Zatraženo je da se radovi
planirani oko OŠ Pehlin odgode, te da se planiraju za vrijeme školskih praznika. Prometnica oko
OŠ Pehlin ionako je uska i zakrčena automobilima ,a radovima za vrijeme odvijanja nastave
gužva bi se dodatno povećala. Također potaknuto je pitanje plinifikacije, tj. zatraženo je da se u
sklopu radova na kanalizacijskoj mreži usporedo postave i plinske instalacije, kako bi se smanjili
troškovi i kako se ulice ne bi dodatno prekapale. Informirani smo da se plinske instalacije neće
postavljati zbog navodne nezainteresiranosti građana za priključenje na plinsku mrežu.
Također predsjednik je obavijestio nazočne da mu se obratila firma Građevinar d.o.o. iz Čabra
koja će izvoditi radove na području Blažićeva sa zamolbom da im Vijeće da suglasnost za
privremeno deponiranje materijala dok traju radovi na kanalizaciji.
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Zaključak:
 Uputiti će se dopis Energu sa zahtjevom da se instaliraju cijevi za plin na svim
lokacijama gdje se rade iskopi za kanalizaciju.


Vijeće MO Pehlin je suglasno da tvrtka Građevinar d.o.o., iz Čabra privremeno odloži
građevinski materijal od iskopa , na lokaciji naznačenoj kao dio k.č. 855/2 upisan u z.k.
ul. 791 k.o. Plase, ukupne površine 20.500 m2, poradi izvođenja radova na izgradnji
sanitarne kanalizacije i obnovi vodoopskrbne mreže na području Pehlina i ukoliko je
Odjel gradske uprave za komunalni sustav donio Rješenje o zauzeću javne površine.
Sam prostor će se fizički zatvoriti da se onemogući odlaganje drugog otpadnog
materijala od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba, te uredno održavati i uređivati, te će
se po završetku radova prostor koji se koristi kao privremeni deponij vratiti u prvobitno
stanje. Izvođač radova se obvezuje da njegova djelatnost neće ugrožavati zdravlje ljudi,
negativno utjecati na okoliš, proizvoditi buku,vibracije i prašinu koja prelazi zakonom
dozvoljene granice, već će to zemljište koristiti kao otvoreno skladište, privremeni deponij
materijala, te po potrebi za smještaj vozila i strojeva.

AD 6





Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za poduzetništvo, sa zahtjevom
da dostavi mišljenje oko produžetka radnog vremena caffe baru "Bum bar" za dan 31.
listopada 2015.
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za poduzetništvo, sa
zahtjevom da dostavi mišljenje oko produžetka radnog vremena caffe baru "Memory" za
dan 31. listopada 2015.
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Autotroleja d.o.o. u kojem se obavještavaju da će linija
7A izmijeniti trasu zbog radova na kanalizaciji.
Vijeću MO Pehlin obratila se obitelj Pedić, Blažićevo A 9, sa zamolbom vezanom uz
početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže na području Blažićeva, te predlažu tri
prometna rješenja kako bi se poboljšao izlaz iz naselja. Dopis su uputili i Gradu Rijeci,
Rijeka prometu, te Autotroleju.

Zaključak:





Vijeće MO Pehlin suglasno je da se caffe baru "Bum bar" odobri produljenje radnog
vremena.
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se caffe baru "Memory" odobri produljenje radnog
vremena.
Vijeće je činjenice primilo na znanje. Polijepiti će se obavijesti o izmjeni trase na oglasne
ploče mjesnog odbora.
Vijeće MO Pehlin razmotrilo je dopis, ali smatra da bi struka trebala odrediti najbolje
prometno rješenje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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