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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
             GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR PEĆINE   
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 026 – 02 /10 – 22 / 3                                        
URBROJ: 2170 / 01 – 09 - 10 -10 - 2        
Rijeka, 15.04.2010.                                               
 
 
 
 
 
               

Z A P I S N I K 
s 37. SJEDNICE  VMO    

 
 

37. sjednica VMO Pećine (3. u 2010.g.) održana je 15. travnja 2010.(četvrtak) s početkom u 
17:00 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 36. sjednice VMO Pećine 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

DNEVNI RED 
 
 

            1. Predstojeće aktivnosti prema Programu rada i planu za 2010. 
            2. Tekuća problematika. 
            3. Osvrt predsjednika i članova VMO na rad Vijeća u proteklom  
                četverogodišnjem mandatu.  
            4. Prijedlozi i preporuke vijećnika vezano za rad vijećnika VMO u slijedećem  
                sazivu nakon provedenih izbora za Vijeća MO. 
            5. Razno 
                
 
    Dnevni red je jednoglasno usvojen bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Predsjednik je izvijestio nazočne da je današnja sjednica ujedno i posljednja u istom sazivu 
Vijeća MO Pećine, jer će prema neslužbenim informacijama do konca travnja biti raspisani 
izbori za Vijeća MO, koji će se održati koncem svibnja za sva Vijeća  u gradu. 
Podsjetio je vijećnike da smo u ovoj godini do sada zajedno realizirali aktivnosti predviñene 
planom i programom rada ( karnevalska fešta, izložba dječjih uradaka za Uskrs). Upravo 
danas u dvorani se odvija i prvo sportsko natjecanje – turnir u briškuli i trešeti, koji smo takoñer 
uspješno organizirali. U svibnju i  lipnju ,dok se ne izabere i konstituira novo Vijeće, predvidjeli 
smo već tradicionalnu akciju "Izbor naj okućnice..." , sportska natjecanja,  te koncem lipnja i 
završnu svečanost povodom Dana MO. 
Do konstituiranja novog Vijeća pomoći ćemo tajnici, da se realiziraju i ove već tradicionalne 
akcije, zaključio ; 
Zaključak: 
Do konstituiranja "novog" Vijeća MO, "stari" će vijećnici ukoliko bude potrebno pomoći 
tajnici u realizaciji programa prema usvojenom planu i programu, 
 
 
AD 2 
 
Gosp. Orešković se temeljem izvješća tajnice osvrnuo i na nekoliko tekućih problema, 
odnosno zamolbi grañana.Naime, iste se odnose na komunalna oštećenja, nered i sl. o čemu 
je tajnica izvijestila nadležne službe, ali još uvijek nemamo povratnih informacija  
Zaključak: 
Ukoliko do konca travnja ne dobijemo povratne informacije, o svemu treba izvijestiti 
ravnatelje direkcija – službi ( komunalno redarstvo, odjel zajedničkih kom. djelatnosti i 
Rijekapromet) da utvrdimo zbog čega se toliko kasni s povratnim informacijama. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik je pripremio kratko pismeno izviješće o radu VMO tijekom četverogodišnjeg 
mandata ( u privitku zapisnika ), pa su nakon kraće rasprave vijećnici zaključili slijedeće: 
- Iako je Vijeće  radilo "okrnjeno", samo s 4 člana, jer se gosp. Antončić nije odazivao na 
sjednice, niti se uključio u rad Vijeća uspjelo se kompletno realizirati planirane programe, uz 
pomoć nekolicine volontera. Prioritete smo takoñer rješavali u okviru financijskih mogućnosti, 
pa nemamo većih zaostataka, no ne možemo biti u cijelosti zadovoljni s učinjenim. ( "nova" 
rasvjeta u Ul. J.Polića Kamova – nedostatna, branik na stepeništu kod TC Pećine postavljen, 
srušen nepažnjom vozača"Autotroleja" i nije još vraćen nakon 2 godine). 
- Iako smo uložili mnogo truda, nismo uspjeli formirati ni jedan pododbor pri VMO koji bi nam 
pomagao u radu, tako da smo se morali oslanjati samo na pomoć nekolicine volontera.Mi na 
terenu nemamo mnogo mladih, no i oni koji su tu, ili su doselili na Pećine nisu zainteresirani za 
volontiranje, ili su preopterećeni  poslom na radnom mjestu i privatnim obavezama.Pretežito 
stariji Pećinari odazivaju se na neke od naših akcija  i okupljaju se na manifestacijama, no 
gotovo nitko od njih nije sposoban više  volontirati u MO. 
Predsjednik se zahvalio na radu i pomoći svim vijećnicima, posebno onima koji su još u 
radnom odnosu, ali su se ipak odazivali na sjednice i potrudili  ,da svojim sugrañanima učine 
življenje i stanovanje na Pećinama kvalitetnijim i ugodnijim, koliko je to bilo moguće kroz 
nadležnosti Vijeća MO.   
 
 
AD 4 
 
Gosp. Orešković potom je spomenuo da je moguće da u budućem sazivu Vijeća, bude ponovo 
netko od sadašnjih vijećnika, što bi bilo svakako i poželjno, no kako sada već svi imaju 
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izvjesna iskustva, nije na odmet da neka svoja zapažanja i prijedloge iznesu kao orijentir    
budućem Vijeću, koje to može ali i ne mora prihvatiti. Nakon kraće rasprave vijećnici su iznijeli 
slijedeće; 
- Neophodno je i dalje zahtijevati konačno rješavanje proširenja nogostupa u J.Polić Kamovoj 
39 ( već se godinama na sudu rješavaju imovinsko – pravni odnosi) 
- Tražiti i dalje da se na Grčevu planira,izradi projekt i izgradi sportsko rekreativni centar za 
mlade. 
- Pratiti stanje ( mogućnost preseljenja ŠPUR-a) nakon iseljenja škole i predložiti adekvatne 
sadržaje za grañane Pećina u prostoru sadašnje škole, ujedno rodne kuće braće Kamov. 
- Istrajati na zahtjevu da se proširi rasvjeta u J.P.Kamovoj na nogostupe. 
- Tražiti da se uredi velika površina izmeñu pruge i TC Pećine prema prijedlozima i zahtjevima 
grañana Pećina. 
  Uložiti napore da se u rad Vijeća uključe mlañi Pećinari ( kroz sport, kulturu i sl. manifestacije) 
prema svojim afinitetima, a koje može pratiti Vijeće  kroz svoje godišnje programe. 
 
AD 5 
 
Predsjednik je na kraju izvijestio vijećnike da na žalost još uvijek u "Viktoru Lencu" nisu ništa 
poduzeli, vezano za naš zajednički sastanak i rješavanje problema grañana Ul. Pećine ( 
vezano za zaštitu okoliša) , pa ga je gosp. Gugić izvijestio da će nazočni na prvom sastanku 
zajednčki  dogovoriti koje će slijedeće mjere poduzeti i vjerojatno o svemu izvijestiti medije.  
 
 
Sjednica je završena u 18.00 sati 
                                          
 
                                                             
Zapisničar – referent za mjesbu samoupravu:                                     Predsjednik VMO Pećine:                                                      
            Sonja Čuić - Pavlinić                                                                       Ivan Orešković 


