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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/11-22/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,          22.12.2011. 
                                    

   
   

 
ZAPISNIK 

S 15/10. SJEDNICE VMO  
 

15. sjednica VMO Pećine održana je 22. prosinca 2011. (četvrtak) s početkom u 20:00 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.   Izvješće o dočeku  Djeda Božićnjaka 12.prosinca 2011. 
             2.   Prioriteti za 2012.g.- izmjene i dopune po usaglašavanju.  
            3.   Izmjene u prijedlogu programa za sport u 2012.g. 
            4.  Tekuća problematika. 
            5.   Razno 
 
               

             
 

 
 
  
              U prilogu dostavljamo: 

              - zapisnik sa 14. sjednice VMO. 
  
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 

         Predsjednica  VMO, gĎa. Miljana Badurina ukratko je izvijestila nazočne o realizaciji 
programa - doček Djeda Božićnjaka u ponedjeljak 12. Prosinca. Sve je proteklo prema našem 
planu i dogovoru, tako da su djeca i roditelji bili izuzetno zadovoljni kako s organizacijom, tako i sa 
prigodnim programom kojeg su upriličili učenici O.Š Pećine. Ponovo smo napomenuli roditeljima 
da se u što većem broju uključe u kreiranje i realizaciju programa VMO, te ih izvijestili o dobivenim 
uputama i izmjenama u planiranju programa Djeda Božićnjaka za 2012.g.  
  
Zaključak 

 Pred Uskrs, a svakako do konca svibnja pozvati roditelje da se konačno izjasne o 
svom učešću u kreiranju i realizaciji programa -Doček Djeda Božićnjaka u 
2012.g.Ukoliko bude slab odaziv, kao i na onom prvom upriličenom sastanku u 
studenom 2011.Vijeće će prilikom rebalansa utvrditi sredstva koja možemo izdvojiti 
za realizaciju programa, bez financijskog doprinosa roditelja. 

 Broj djece predškolskog uzrasta, znatno se povećao, pa treba sa školom Pećine 
slijedeće godine razmotriti mogućnost korištenja njihove dvorane za ovu priliku. 

 

AD 2 
           GĎa. Badurina podsjetila je vijećnike o zajedničkom dogovoru putem telefona i E-mail pošte 
vezano uz potrebu korekcije Prioriteta  za 2012. nakon usaglašavanja. Naime, za sanaciju dijela 
južnog nogostupa u Ul. J. P. Kamovoj nisu dostatna sredstva od 70.000,00 Kn, pa smo umjesto 
toga uvrstili dio preostalih prioriteta  i to pod Red. br: 2,4 5 i 6 u niže navedenoj tabeli. 
 

20 
MO PEĆINE  
UKUPNO: 

MO 135.000,00 

1 
UreĎenje zelene površine uz stubište koje povezuje 
Ulicu Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 25 i Ul. J.P. 
Kamovu 32. 

ZKD 40.000,00 

2 
Proširenje javne rasvjete  u Ul. Šetalište XIII div. od 
kbr.77 do kbr. 127 

EN 38.000,00 

3 
Opremanje dječjeg igrališta u parku N.Katunara na 
Plumbumu  - dvorac mali s toboganom  

ZKD 25.000,00 

4. 
Izrada idejnog projekta i ishoĎenje lokacijske dozvole 
za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova 
kod kućnog broja 58 

RP 25.000,00 

5.  Postava 2 klupe u Ul. Šetalište XIII  divizije 25  ZKD   4.000,00 

6.  Hortikulturno ureĎenje površine J.P.Kamova 73 A ZKD 
  3.000,00 
 

 
Zaključak  

 Prioritete koji su nam preostali prenijeti ćemo u slijedeću godinu, iako postoji 
mogućnost da se ni kroz slijedećih nekoliko godina, zbog štednje i recesije sredstva 
neće povećavati, pa ćemo teže realizirati preostale, kao i nove manje komunalne 
zahvate na terenu, o čemu ćemo građane prilikom prijave prioriteta za 2013.g. 
informirati i zamoliti ih za strpljenje. 

 
AD 3 
         Predsjednica je izvijestila nazočne o zaprimljenoj informaciji Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, odnosno Odjela za sport i tehničku kulturu,  kojima smo dostavili prijedlog Programa za 
sport i rekreaciju, da na žalost Odjel za sport i tehničku kulturu u 2012.g. zbog nedostatka 
sredstava nije u mogućnosti financirati sportske programe mjesnih odbora, pa je neophodno da 
sačinimo izmjene u tom prijedlogu programa, što znači da nam preostaje da sredstva za 
sufinanciranje ovog programa od strane Odjela za mjesnu samoupravu i upravu preraspodijelimo, 
koristimo donacije i sačinimo novi prijedlog programa. 
 
Zaključak 

 Vijećnici drže da bi bilo neuputno posve izbaciti iz programa sport i rekreaciju, jer je 
zainteresiranost građana svih starosnih dobi upravo za ove aktivnosti velika i 
prihvaćena na terenu zbog natjecanja i turnira koji se već godinama održavaju. Kako 
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bismo zadržali tradiciju Vijeće je zadužilo predsjednicu i tajnicu MO da sačine novi 
prijedlog programa, u kome će biti obuhvaćeni svi dosadašnji turniri ( rukometni 
turnir, turnir u briškuli i trešeti, kao i  boćarski turnir) s time, da bismo zbog 
umanjenih sredstava, prema potrebi koristili i sredstva donacija koja smo uštedjeli. 

 
AD 4 

         GĎa. Badurina informirala je vijećnike o dostavljenom nam zapisniku Povjerenstva za ocjenu 
programskih aktivnosti na području Grada Rijeke. Bez posebnih primjedbi i napomena prihvaćeni 
su prijedlozi programa 19 od 34 mjesna odbora za 2012.g.  meĎu kojima je i naš MO. Pojedina 
Vijeća MO predlagala su od 3 do 11 programa, ovisno o mogućnostima i sudjelovanju graĎana 
volontera. Mi za sada uspijevamo zadržati standard iz prethodnih godina, pa smo meĎu onih 11 
Vijeća MO koji predlažu po 6 programa, što možemo ocijeniti  i vrlo dobrim uspjehom, kada znamo 
da još uvijek nemamo formirane pododbore pri VMO, jer su naši Pećinari pretežito treće životne 
dobi, mlaĎi naraštaji su pasivni, pa ovih 6 programa uspješno i kvalitetno realiziramo već godinama 
uz pomoć desetak volontera. Spomenuto Povjerenstvo smatra da se iz godine u godinu postiže 
znatan napredak u sudjelovanju volontera, iako još uvijek nedovoljno, kao i sudjelovanje poslovnog 
sektora sa područja mjesnih odbora. Nedostaju sponzorstva i donacije, pa na tome treba poraditi. 
Preporuka je generalno da se udio troškova reprezentacije u programskim aktivnostima smanji u 
korist realnih troškova programa.  
 
Zaključak 

 Vijećnici su zaključili da smo naše programe za 2012. g. prilagodili iznesenim 
uputama i preporukama, koliko je to bilo moguće, no štednja i smanjivanje troškova 
reprezentacije, s vremenom bi moglo  uzrokovati i gašenje nekih programa, ukoliko 
se ne osiguraju sponzori i donatori, što je u današnje vrijeme sveopće štednje 
izuzetno teško postići. Vijeće će kao i do sada nastojati predložene programe 
uspješno realizirati, svakako uz pomoć volontera i razumijevanje građana kao 
korisnika programa koji će moguće donekle biti i zakinuti u odnosu na prijašnje 
godine.   
 

AD 5 

           Predsjednica je podsjetila vijećnike na raspravu sa sjednice od  27.listopada 2011.vezano 
uz rješavanje prometnih problema i mogućnosti rješavanja istih u dogovoru s „Rijeka prometom“. 
Neposredno prije sjednice  25. listopada, gosp. Igor Ausilio  u nazočnosti člana Vijeća MO gosp. 
Zvonka Radočaja i tajnice MO Pećine, na naš zahtjev izvršio je očevid u Ul. J.Polića Kamova 81 i 
tom prilikom potvrdio potrebu za obilježavanjem pješačkog prijelaza koji smo tražili, pa smo potom 
uputili pismeni zahtjev za realizaciju istog na adresu „Rijeka prometa „ i „Hrvatskih cesta.“Zbog 
telefonskog upita gosp. Magaša o mogućnosti proširenja 1-2 parkirna mjesta kod škole i vrtića, 
zamolili smo gosp. Ausilia  da se očituje kao stručna osoba, pa je tada napomenuo da je bilo kakva 
intervencija vezana uz ovaj zahtjev roditelja upitna, jer je nemoguće udovoljiti svim graĎanima, 
posebice ako se radi o državnim cestama. Nakon telefonske zamolbe, 27. listopada , na dan 
održavanja sjednice zaprimili smo i pismenu zamolbu gosp. Kristijana Magaša putem E-mail pošte, 
pa smo tada zaključili da će Vijeće MO zatražiti pismeno očitovanje škole i vrtića,odnosno 
zainteresiranih u postupku. 
17. studenog, ravnateljica škole gĎa. Irena Margan, izvijestila nas je putem E-maila, da su na 
sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 15.11.2011. pročitali prijedlog gosp. Magaša  za obilježavanje 
dodatnih parkirnih mjesta za invalide, što je već ranije zatražio i od škole, te zaključili, nakon što je 
gosp. Igor Ausilio izvršio očevid da  označavanje dodatnih invalidskih mjesta ne odgovara 
potrebama škole, a svjesni lokacije na kojoj se nalazi škola većina roditelja to nije ni tražila, te do 
sada nije imala nikakvih primjedbi. 
18. studenog gosp. Igor Ausilio izvijestio nas je putem E-maila, da je u „Rijeka prometu“ izraĎen 
projekt za dio ulice, od Cindrićeve do OŠ Pećine, te da je moguće pretvoriti dio ulice Šetalište XIII 
divizije u jednotračnu, gdje bi se obostrano označila parkirna mjesta, no sredstva za realizaciju 
trebalo bi izdvojiti Vijeće MO iz prioriteta, što za slijedeću godinu nije više moguće jer smo ih 
usaglasili i zaključili, pa ćemo se naredne godine vezano za ovaj problem dogovarati sa Vijećem 
MO Centar-Sušak. 
Gosp. Kristijan Magaš obratio se sa vjerojatno sa istim zahtjevom kao i VMO za iscrtavanje 
parkirnog mjesta i Dječjim vrtićima Rijeka, Dolac 3 CPO Kvarner, PPO Veseljko, pa je ravnateljica 
DV Rijeka gĎa. Gordana Rena,  21.studenog zatražila intervenciju „Rijeka prometa“ne tražeći 
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mišljenje Vijeća MO, kao ni susjednih stanara. To nisu učinili ni djelatnici „Rijeka prometa“, već su  
prema tom zahtjevu kraj vrtića Veseljko“ 8. prosinca ,o čemu nas je izvijestila gĎa. Bojana Trp, 
ovlašteni predstavnik stanara zgrade J.Polića Kamova 55 - iscrtali do kbr. 51, treće parkirno mjesto 
za invalide. Kako s ovom odlukom i načinom rješenja „Rijeka prometa“ , Vijeće MO nije upoznato, 
pa se na primjedbe stanara susjednih zgrada nije moglo ni očitovati, gĎa. Trp je zatražila 
obrazloženje od „Rijeka prometa“. Odgovor i obrazloženje nije dobila, no prema njenoj informaciji 
od 19. prosinca, koju smo zaprimili E-mailom , djelatnici „Rijeka prometa su  od 2 ranija + 1 novo 
ucrtano park. mjesto za invalide ponovo u roku od 2-3 dana, jedno , „izbrisali“   i situaciju vratili na 
stanje prije 9. prosinca, dakle 2 parkirna mjesta za invalide. 
 
Zaključak   

 Vijećnici su zaključili da je o ovome problemu bespredmetno više raspravljati, dok se 
ne riješi na nivou Grada i Hrvatskih cesta  prometovanje ovim dvjema paralelnim 
ulicama pa tako  i  problem parkiranja, jer svakodnevno svjedočimo nepropisnom 
parkiranju vozila zbog nedostatka parkirnih mjesta na Pećinama. Vijeće je u okviru 
svojih nadležnosti uvijek zastupalo interese građana Pećina, posebno roditelja i 
djece osnovne škole i vrtića, u nastojanju da se zajedničkim dogovorom iznađu 
najbolja moguća rješenja. U ovom slučaju, djelatnici škole očitovali su se i iskazali 
svoje strpljenje i razumijevanje. Pokušaj „Rijeka prometa“ da udovolji  zamolbi 
gosp.Magaša i CPO Kvarner- POOVeseljko, bez dogovora i usaglašavanja svih 
zainteresiranih u postupku, ne samo da nije dao željeni rezultat, već je izazvao i 
neželjene posljedice - negodovanje građana iz susjednih zgrada i nepotreban trošak 
na štetu poreznih obveznika. 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 21.30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 

  
 
 
 
 

         


