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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
             GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR PEĆINE   
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 026 – 02 /10 – 22 /2                                         
URBROJ: 2170 / 01 – 09 - 10 -10 - 2       
Rijeka, 18.03.2010.                                               
 
 
 
 
 
               

Z A P I S N I K 
s 36. SJEDNICE  VMO    

 
 

36. sjednica VMO Pećine (2. u 2010.g.) održana je 18. ožujka 2010.(četvrtak) s početkom u 
18:00 sati u prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   
 
Sjednici su bili nazočni:  
 

- Ivan Orešković, predsjednik VMO 
- Nada Brnčić, članica  VMO 
- Miljana Badurina, članica VMO 
- Zvonko Radočaj, član VMO 
-     Sonja Čuić – Pavlinić , tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
      -    Igor Antončić , član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s 35. sjednice VMO Pećine 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik  VMO gosp. Ivan Orešković , pozdravio nazočne  , te  
predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
            1. Izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti "Pusni utorak na Pećinama". 
            2. Osvrt na akciju Novog Lista " Šćeto neto" u  MO Pećine 18. 02. 2010. 
            3. Prijedlog Prioriteta za 2011.g. 
            4. Aktivnosti VMO do isteka mandata  prema programu za 2010. 
             5. Razno 
 
 
    Dnevni red je jednoglasno usvojen bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik je ukratko  izvijestio nazočne  o uspješno organiziranoj i provedenoj programskoj 
aktivnosti "Pusni utorak na Pećinama". Predviñeni troškovima u  financijskom planu bili su 
dostatni, s time da nam je  kao i prethodnih godina Dom Crvenog križa  donirao fritule.  
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Kako nam je zato  nešto slatkiša i sokova preostalo , možemo počastiti djecu iz vrtića 
"Veseljko" prilikom postave izložbe. Naime, za ovu godinu nisu nam odobrena sredstva za 
Uskršnju dječju radionicu, pa ćemo za Uskrs u dogovoru s vrtićem organizirati samo izložbu  
uradaka djece vrtića "Veseljko".  
Izvješće je  jednoglasno usvojeno. 
 
 
AD 2 
 
Gosp. Orešković osvrnuo se na održani skup "Šćeto neto" koji  "N. List" organizira za grañane 
po svim MO. Sa žaljenjem je konstatirao da se skupu odazvalo samo 13 grañana. Primjedbe 
Pećinara odnosile su se uglavnom na čistoću i prometne probleme. Gosp. Miškulin , djelatnik 
"Čistoće" pokušao je grañanima objasniti da većina njihovih primjedbi po pitanju čišćenja nije 
utemeljena, jer se iste odnose na terene u privatnom vlasništvu koji nisu obuhvaćeni u 
programu čišćenja. Program koji je sada na snazi obuhvaća sve javne površine, a intenzitet 
čišćenja moguće je povećati jedino ako Grad za to odobri dodatna sredstva. Predložio je da u 
dogovoru s predsjednikom VMO obiñe teren i da se ev. provjeri koje se to  površine ne čiste. 
 
Zaključak: 

• Vijećnici su zaključili da predsjednik i tajnica u dogovoru s gosp. Miškulinom i 
gñom. Minorkom Modrić utvrde koje su to javne površine gdje se ev. ne čisti ,ili 
ne čisti kvalitetno. 

 
 
AD 3 
 
Vijećnici su razmotrili sve prispjele prijedloge Prioriteta grañana, ovlaštenih predstavnika 
zgrada, udruga i sl.  zaprimljene u tajništvu temeljem objavljenog javnog poziva za dostavu 
prijedloga od 1. do 15. ožujka. Ujedno su dali i nekoliko svojih prijedloga, pa su nakon 
rasprave usvojeni slijedeći; 
 
1. Obrezivanje zelenila u Ul. Pećine – prolaz prema plaži Grčevo –( prema zamolbi  stanara  
                                                            zgrade Pećine 9 i preporuci gñe. Ivane Parac - ZKD). 
2. Ureñenje livade – površine izmeñu Radničke ulice i pruge ( prema zamolbi stanara Ul. F.  
                                                             Matkovića) 
3. Rekonstrukcija stepeništa u Ul. J.Polić Kamovoj kod kbr 91, ispred trgovine "Brodokomerca" 
                                                             ( prijedlog VMO) 
4. Nastavak asfaltiranja Ul. J.Polić Kamove – sjeverni dio od kbr 57 dalje. (prijedlog VMO) 
 
5. Ureñenje površine izmeñu sjeverne strane niza zgrada J.Polića Kamova 41-55, željezničke  
                                                             pruge i TC Pećine. ( prijedlog VMO) 
6. Rekonstrukcija, ili postava bolje zaštićenih rasvjetnih tijela -lampi u prolazu (tunelu)  iz  
                                                             J.Polić Kamove ulice prema željezničkoj postaji Pećine.  
                                                               (prijedlog VMO) 
7. Rekonstrukcija – nastavak stepeništa koje povezuje Ul. Šetalište XIII div. kod kbr. 75 i 
                                                             J.Polić Kamovu kbr. 58 - dvorište vrtića Veseljko.  
                                                             (prijedlog VMO)  
8. Postava 10 košarica za smeće s ugrañenim pepeljarama u Ul. J.Polić Kamovoj - dogovor  
                                                              za lokacije s VMO. ( prijedlog VMO ) 
9. Pojačanje javne rasvjete na nogostupu u Ul. J. Polić Kamovoj. Na postojeće stupove dodati  
                                                              niže lampe. ( prijedlog VMO) 
                                                            
 
Zaključak:: 

• Vijećnici su zaključili da će se prilikom usaglašavanja prioriteta na jesen, kada 
budemo imali orijentacione financijske pokazatelje sačiniti potrebne  korekcije u 
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Prioritetima za 2011.g. jer će vjerojatno za realizaciju navedenih, pod red. br. 
3.,5.,7. i 9. biti potrebna znatnija sredstva i duži period za realizaciju. 

 
 
AD 4 
 
Gosp. Orešković podsjetio je vijećnike da im ove godine ističe mandat, a izbori za Vijeća MO 
održat će se u svibnju. U ovom sastavu, Vijeće ćemo  posljednji puta sazvati polovinom 
travnja, kada se ono raspušta do izbora novog saziva. Do tada ćemo prema našem Programu 
rada nastojati realizirati  dio sportskih natjecanja, predviñenih u Programu sporta.  
Nakon kraće rasprave vijećnici su zaključili da će se  turnir u briškuli i trešeti , te rukometni 
turnir organizirati do konca travnja, odnosno početkom svibnja, svakako prije izbora. 
Zaključak: 

• Vijećnici su usvojili prijedlog da se u četvrtak 25. ožujka pozove djecu iz vrtića 
Veseljko", te da ih se počesti slasticama i sokovima što već tradicionalno činimo 
pred Uskrs. Djeca će ujedno  s  tetama postaviti izložbu dječjih uradaka koja bi 
bila otvorena za razgledanje do 9. travnja.  

• Predsjednik i tajnica, pribaviti će sve potrebno ( prema financijskom planu ) za 
organiziranje turnira u briškuli i trešeti, te rukometnom turniru, pobrinuti se za 
prijave učesnika, obavijesti u sredstvima javnog priopćavanja, te prema potrebi 
telefonom kontaktirati ostale vijećnike koji će se angažirati u predstojećim 
aktivnostima.  

 
AD 5 
 
a ) Sastanak s predstavnicima KD Autotrolej . 
Predsjednik je informirao vijećnike o održanom sastanku u KD Autotrolej. Naime pojedinačno 
su pozivani svi predsjednici Vijeća MO koja su dostavila primjedbe na novi vozni red. Tako su 
sastanku  održanom 11. ožujka 2010. u svezi reorganizacije gradskog prijevoza osim gosp. 
Oreškovića prisustvovali direktor KD Autotrolej Željko Smojver, rukovoditelj Odsjeka prometa 
Nenad Mušić,rukovoditelj Optimizacije i podrške prometa Robert Mrvčić, te Specijalist za 
odnose sa javnošću Kristina Prijić ( zabilješke sa spomenutog sastanka u privitku zapisnika). 
 
b) Imenovanje stepeništa i prolaza na terenu MO. 
Vijećnici su zadužili predsjednika i tajnicu da dopisom zatraže od Odbora za mjesnu 
samoupravu i upravu informacije o postupku za imenovanje stubišta, prolaza i sl. 
Naime, VMO Pećine predlaže da se imenuju neimenovana stepeništa i prolazi koji spajaju 
dvije paralelne ulice - Janka Polić Kamovu i Šetalište XIII divizije, kao i one koje povezuju MO 
Pećine sa susjednim MO Podvežica i MO Krimeja. Kako prema sadašnjoj situaciji kućni brojevi 
nisu idealno rasporeñeni u obje paralelne ulice, a za stepeništa i prolaze nisu vezani, zbog 
jednostavnije komunikacije bilo bi ih neophodno imenovati. 
c) Informacija o neriješenim starim  prioritetima. 
U ime VMO Pećine predsjednik i tajnica zatražiti će dopisom  od gñe. Miličević  informaciju o 
tijeku rješavanja sudskog postupka vezanog za neriješeno vlasništvo i izgradnju nogostupa u 
Ul. J.Polića Kamova 39, te mogućnost izgradnje sportsko rekreacionog centra na Grčevu,  
d) Sastanak s kontakt policajcem gosp. Daliborom Matijevićem. 
Predsjednik je zamolio sve vijećnike da se odazovu sastanku s gosp. Matijevićem iz 3. 
policijske stanice  , zakazanom za sutra 19. ožujka u 18 sati, a vezano za izvješće o 
dosadašnjem radu i ev. problemima uočenim na našem terenu. 
Sjednica je završena u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od (3) stranice 
 
 
                                                                                                      
Zapisničar – referent za mjesbu samoupravu:                                     Predsjednik VMO Pećine:                                                      
            Sonja Čuić - Pavlinić                                                                       Ivan Orešković 


