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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,         27.10.2011. 
                                    

   
   

 
ZAPISNIK 

S 13/8. SJEDNICE VMO  
 

13. sjednica VMO Pećine održana je 27. listopada 2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 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.   Priprema i otvaranje izložbe dječjih uradaka u keramici. 
            2.   Sastanak s roditeljima vezano za organiziranje dočeka Djeda Božićnjaka.  
            3.   Akcija – mjerenje tlaka i šećera u krvi. 
            4.   Predviñene aktivnosti Vijeća MO prema programu rada do konca 2011.g. 
            5.   Razno. 
             
 
  
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 12. sjednice VMO. 
  
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
          Predsjednica je podsjetila vijećnike da zbog popisa stanovništva nismo mogli za Uskrs u 
našoj dvorani postaviti izložbu dječjih uradaka, pa ćemo to učiniti početkom studenog.  
          Vijećnici su predložili da to bude izložba uradaka u keramici djece iz vrtića Veseljko i 
O.Š.Pećine, pa je donijet slijedeći 
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Zaključak 

• Tajnica će stupiti u kontakt sa vrtićem i školom, te  s našom volonterkom Koraljkom 
Boršić dopremiti izloške iz škole i vrtića i pomoći joj oko postave. Izložba će se 
otvoriti u četvrtak 3. studenog u 17.30 sati, o čemu će tajnica obavijestiti medije i 
pozvati grañane putem web stranice. 

 
AD 2 
           Gña. Miljana Badurina predložila je da roditeljski sastanak vezano uz doček Djeda 
Božićnjaka, održimo takoñer u četvrtak s početkom u 18 sati, pa će tako  roditelji imati mogućnost 
da razgledaju izložbu dječjih radova. Vijećnici su prihvatili prijedlog, a kako su već prethodno 
informirani o izmjenama po pitanju provoñenja ovog programa za 2012.g. drže da je neophodno 
uključiti što više roditelja. Predložili su takoñer da  ove godine ukoliko ne bude nekih poteškoća oko 
usklañivanja programa i termina koji moramo uskladiti prema udruzi "Za bolji svijet"   ne mijenjamo 
usvojeni program. Za nabavku cca 60 poklon paketa imamo osigurana sredstva, a o simboličnim 
nagradama za udrugu, angažiranje Djeda ili ev. djece iz škole dogovarati ćemo se naknadno. S 
roditeljima se treba dogovoriti oko pomoći u ureñivanju dvorane, o prigodnoj predstavi, odnosno o 
tome da li je moguće organizirati posebno predstavu  za mlañu i stariju grupu. Apelirati na roditelje 
da se uključe u rad Vijeća, odnosno formiranje pododbora za društvenu brigu o djeci, veće učešće 
u sastavljanju programa za narednu godinu, jer uz već postojeće višegodišnje prigodne programe 
za djecu ( Karnevalska fešta – Pusni utorak, Uskrs i Djed Božićnjak ) moguće je tijekom godine 
organizirati i više igraonica,radionica i zabava gdje bi se djeca s Pećina upoznavala i družila. 
             
Zaključak  

• Na roditeljskom sastanku 03.11. izvijestiti roditelje o dodatnim uputama Direkcije za 
mjesnu samoupravu o  provoñenju programske aktivnosti "Djed Božićnjak", te ih 
upoznati s uputama o donesenim  kriterijima  za  program  2012.g. 

• Zatražiti veće učešće roditelja u svim programskim aktivnostima predviñenima za 
djecu, te zabilježiti njihove ev. primjedbe i prijedloge. 

• Do formiranja pododbora predložiti na sastanku najmanje 3 roditelja – volontera za 
koordinaciju s Vijećem MO po pitanju društvene brige o djeci. 

 
 

AD 3 
           Predsjednica je izvijestila vijećnike, da planiranu akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u 
krvi, a  vezano uz program zdravstva, moramo odgoditi za naredni mjesec, budući  djelatnici doma 
CK na Pećinama nisu u mogućnosti zbog opterećenosti  planiranim aktivnostima obaviti istu , već 
se mora odgoditi  i zakazati u dogovoru s njima polovinom studenog.  
 
Zaključak 

• Tajnica će u dogovoru s djelatnicima Doma CK pripremiti plakate i obavijestiti o 
točnom terminu održavanja akcije medije i pozvati grañane putem web stranice. 

 
AD 4  
           Predsjednica je izvijestila vijećnike da  u studenom, izuzev predviñene izložbe , roditeljskog 
sastanka vezano uz organizaciju dočeka Djeda Božićnjaka, te akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi 
prema godišnjem programu nemamo dodatnih aktivnosti , no predstoji nam usaglašavanje 
prioriteta za 2012.g., te  mogući dogovori i sastanci sa  VMO Centar – Sušak, O.Š. Pećine i vrtićem 
"Veseljko", te "Rijekaprometom"  vezano za problematiku poboljšavanja horizontalne i vertikalne 
signalizacije na prometnicama našeg terena. Dužni smo i  očitovanje na prijedlog srednje škole 
Andrije Ljudevita Adamića vezano za volonterski rad učenika, jer još uvijek očekujemo naputak 
Direkcije za mjesnu samoupravu i udruge "Smart", koji su vezano uz ovu temu predvidjeli još u 
tijeku ove godine sastanak sa predstavnicima Vijeća MO. Isto tako ,zaprimljene primjedbe grañana 
vezano za vozni red "Autotroleja" temeljem  primjedbi i prijava,   te  nezadovoljstva grañana ima 
više MO (npr. Trsat, Kantrida, Pećine),pa će se ovaj problem rješavati u dogovoru sa spomenutim 
mjesnim odborima i uz pomoć Direkcije za mjesnu samoupravu. U prvoj polovini prosinca 
predvidjeli smo prema programu doček Djeda Božićnjaka, te pred kraj godine svečanu sjednicu 
Vijeća MO i druženje s volonterima. 
 



 3/3 

Zaključak 
• Slijedeća sjednica Vijeća MO sazvati će se po primitku obrañenih materijala za 

Prioritete u 2012. kako bismo iste uskladili i ev. izvršili manje korekcije.  
AD 5     
 
     5/1 Predsjednica je izvijestila vijećnike, da je prema našem ranijem dogovoru u utorak 
25.listopada izvršen očevid u ul. J.Polića Kamova 81, od strane djelatnika "Rijekaprometa", g. 
Igora Ausilio ,predstavnika VMO g. Zvonka Radočaja i tajnice MO  kako bi se razmotrila 
mogućnost ucrtavanja pješačkog prijelaza kod stepeništa za TC – Pećine. Gosp. Ausilio dao je 
stručno mišljenje, prema kome će se sačiniti dopis i naša zamolba uputiti "Rijekaprometu". Kako 
smo u tajništvu u meñuvremenu putem E-maila zaprimili i zamolbu g. Magaša, roditelja čije dijete 
pohaña O.Š. Pećine, u kojoj on u ime više roditelja traži od Vijeća MO da se ispita i mogućnost, 
ucrtavanja dodatnih parkirnih mjesta za invalide ( a koje bi mogli koristiti i roditelji za parkiranje od 
desetak minuta dok dovoze ili odvoze djecu) ili produžetak parkirnog mjesta za dostavna vozila u 
istu svrhu. Na isti način i zbog istog razloga žele da se to učini i kod dječjeg vrtića "Veseljko". 
Gosp. Ausilio je prilikom očevida upoznat s ovim zahtjevom, te je napomenuo da je bilo kakva 
intervencija vezana uz ovaj zahtjev roditelja upitna, jer je nemoguće udovoljiti svim grañanima, 
posebice ako se radi o državnim cestama, kako se još uvijek vode ul. Šetalište XIII divizije i 
J.Polića Kamova. 
            Nakon kraće rasprave donijet je  
Zaključak 

• Vijeće MO uputiti će "Rijekaprometu" i Hrv. cestama zahtjev za rješavanje pješačkog 
prijelaza u ul. J.P.Kamova 81. 

• Vezano uz zamolbu g. Magaša, odnosno roditelja, VMO će zatražiti pismeno 
očitovanje O.Š. Pećine i vrtića "Veseljko", kao i stručno mišljenje "Rijekaprometa", te 
potom odlučiti o daljnjem postupku. 

 
    5/2  Gña. Miljana Badurina je potom pročitala zamolbu roditelja dječjeg vrtića "Veseljko"u kojoj 
se kao i prethodne tri godine od Vijeća MO traži potpora  projekta za ureñenje vrtića kojim će se i 
ove godine javiti na natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva.    
   
Zaključak 

• Vijeće MO daje projektu za ureñenje dječjeg vrtića "Veseljko"  svaku moguću 
potporu u okvirima svoje nadležnosti. 

 
   5/3    Tajnica je vijeću podnijela izvješće o utrošenom poklon bonu u vrijednosti od 600,00 Kn za 

nabavku cvijeća i vaza u vrtnom centru MBM, pa kako je ovime dnevni red 
iscrpljen,predsjednica je zaključila sjednicu. 
 

 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         


