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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,         29.09.2011. 
                                    

   
   

 
ZAPISNIK 

S 12/7. SJEDNICE VMO  
 

12. sjednica VMO Pećine održana je 29. rujna 2011. (četvrtak) 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.   Prijedlog Programa rada VMO Pećine za 2012.g.. 
            2.   Ureñenje rekreacijske površine zapadno od TC Pećine.  
                  ( Prioritet za 2012.g.red. br. 9 ) 
            3.   Horizontalna i vertikalna signalizacija u Ul. J.Polića Kamova i Šetališta XIII divizije. 
            4.   Suradnja sa srednjom školom Andrije Ljudevita Adamića ( volonterske aktivnosti) 
            5.   Razno. 
 
           
            . 
         
 
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 11. sjednice VMO. 
  
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
          Predsjednica je napomenula da  su svi vijećnici pravovremeno zaprimili materijale za ovu 
sjednicu i ev. pripremili svoje primjedbe i prijedloge, kako bismo mogli usvojiti Prijedlog programa 
rada VMO za 2012.g.  
          Nakon  kraće  rasprave o predloženih 6 programa ( od toga 2 u suradnji s Odjelom G.U.za 
sport i tehničku kulturu i Odjelom za poduzetništvo , te 4 u suradnji s Odjelom za gradsku 
samoupravu i upravu), isti su jednoglasno usvojeni.   
 
Zaključak 

• Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog programa rada Vijeća MO Pećine za 
2012.godinu 

 
 

 
AD 2 
           Gña. Miljana Badurina izvijestila je vijećnike da smo zaprimili informaciju Direkcije za razvoj, 
urbanizam i ekologiju, vezano za naš predloženi prioritet u 2012.g. ( Red. br. 9) a odnosi se na 
ureñenje dijela površine ( k.č.3166/6 k.o. Sušak ) izmeñu sjeverne strane niza zgrada u Ul. J.Polić 
Kamovoj k.br. 41-55, željezničke pruge i TC Pećine. Iako mi nismo predložili mogući sadržaj, 
spominje se ureñenje dječjeg igrališta ( Sukladno DPU Pećine na k.č. 3166/6 , predviñena je 
rekreacijska namjena ( polivalentni prostor), planske oznake P-4, odnosno zaštitna zelena 
površina. Da li je taj prostor pogodan za dječje igralište, ili bi bilo moguće napraviti neki sportsko 
rekreacioni sadržaj, o tome ćemo još raspravljati prilikom usaglašavanja prioriteta kada se o svemu 
detaljno možemo očitovati, zaključila je.  
           Vijećnici su takoñer predložili sa se prilikom usaglašavanja prioriteta za 2012. g. pokuša 
riješiti i pojačavanje rasvjete u Ul. Šetalište XIII div., kao što je spuštanjem lampi riješeno u Ul. 
J.Polića Kamovoj  ove godine, a ako to nije moguće da se svakako prijedlog unese u prioritete za 
2013.g. 
             
Zaključak  

• Članovi Vijeća MO očitovati će se na ureñenje rekreacijske površine zapadno od TC 
Pećine, kao i o pojačanju javne rasvjete u Ul. Šetalište XIII divizije, na jednoj od 
predstojećih sjednica prilikom usaglašavanja prioriteta za 2012.godinu.   
 

 
AD 3 
           Predsjednica je izvijestila vijećnike da smo zaprimili nekoliko usmenih pa i pismenu zamolbu 
gosp. Saše Zelenike, J.Polića Kamova 72, da Vijeće MO pokrene postupak kod nadležnih službi 
vezano za poboljšanje horizontalnog i vertikalnog obilježavanja prometnica na terenu MO s 
posebnim naglaskom na  obilježavanju pješačkog prijelaza na izlazu stepeništa iz TC – Pećine u 
Ul. J.Polića Kamovu kod k.br. 81. 
          Naime, nekolicina roditelja, čija djeca pohañaju O.Š. Pećine i vrtić Veseljko zamolila je da se 
ispita mogućnost obilježavanja 2-3 parkirna mjesta sa oznakom ograničenja zaustavljanja do 15-20 
minuta, kod škole i vrtića, a ukoliko to nije moguće, da se sa prometnom policijom,odnosno 
prometnim redarstvom  postigne dogovor o nekažnjavanju roditelja- vozača, koji prilikom 
dovoñenja i odvoñenja djece iz škole ili vrtića, parkiraju automobile sa upaljenim žmigavcima na 
prometnici ispred spomenutih objekata, najduže desetak minuta. 
          Gosp. Saša Zelenika, više umirovljenika pojedinačno, te Klub umirovljenika Pećine zatražili 
su da se čim prije obilježi pješački prijelaz kod stepeništa koje povezuje TC Pećine s Ul. J.Polića 
Kamova kod k.br 81, što je sasvim opravdano, jer većini, posebice starijim osobama, sadašnji 
pješački prijelazi su predaleko, pa prelaze prometnicu na neoznačenom mjestu, gdje su izloženi 
opasnosti, što se nedavnim stradavanjem starije osobe nažalost pokazalo kobnim, zaključila je 
predsjednica. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da se dopisom obratimo "Rijekaprometu" i Direkciji za 
prometno redarstvo, te  zatražimo očevid, kojem bi ispred VMO prisustvovali gosp. 
Zvonko Radočaj i tajnica. Po izvršenom očevidu i mišljenju stručnih službi, poduzeti 
ćemo potrebne aktivnosti oko rješavanja problema. 
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AD 4  
           
           Gña. Milljana Badurina upoznala je vijećnike s dostavljenim nam prijedlogom – pozivom za 
suradnju sa srednjom školom Andrije Ljudevita Adamića vezano za volonterski rad učenika. 
Tajnica je o istome izvijestila ravnatelja direkcije za mjesnu samoupravu gosp. Marijana Vundača i 
zatražila upute. Kako će Odjel za gradsku samoupravu i upravu u suradnji sa udrugom Smart , 
organizirati u listopadu sastanak sa vijećima MO na nivou Grada upravo na temu volontiranja, ne 
možemo se za sada očitovati na prijedlog škole, već ćemo to učiniti nakon dobivenih uputa, 
obrazložila je. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da bi svakako trebalo podržati i unaprijediti suradnju sa 
školama na našem terenu. Za volontiranje učenika ima više interesantnih opcija, koje 
bismo nakon zaprimljenih uputa razradili i dogovorili detaljno sa ravnateljima škola i 
voditeljima , te pristupili realizaciji.  

 
AD 5     
 
       Predsjednica je izvijestila vijećnike, da je u ponedjeljak 26. rujna u HKD –u na Sušaku TZ 
Grada Rijeke upriličila  svečanost povodom  dodjele nagrada i priznanja sudionicima akcije VIŠE 
CVIJEĆA, MANJE SMEĆA, PLAVI CVIJET i DJELATNIK GODINE, u sklopu projekta "Volim 
Hrvatsku, na lokalnoj razini VOLIM RIJEKU". 
Uz zahvalnice svim učesnicima u akciji, zahvalnicu i poklon bon u vrijednosti od 600,00 Kn dobio je 
i naš mjesni odbor. 
       Posebna priznanja i poklon bon TZ Grada Rijeke na terenu MO Pećine dobile su i naše 
natjecateljke Janja Ognjenović, za najkreativniji balkon, te Antonija Modrić za doprinos vizualnom 
identitetu grada, pa zaista možemo biti zadovoljni s uspjehom ove akcije i sve većim interesom  i 
uključivanjem grañana Pećina, zaključila je predsjednica izvješće.  
 
           
   
  
 
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 

 
  

 
 
 
 

         


