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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-22/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.09.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2 . SJEDNICE VMO  
 

2. sjednica VMO Pećine održana je 28. rujna 2010.(utorak ) 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 predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

             1. Prijedlog programa rada Vijeća MO Pećine  za 2011.g. 
            2. Upisna područja O.Š. Grada Rijeke - očitovanje 
            3. Odvodnja oborinskih voda  u Ul. Pećine. ( informacija ) 
            4. Natjecanje u udičarenju 2. listopada. 
            5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
            Vijećnici su razmotrili prijedlog programa rada Vijeća MO za 2011.godinu, te nakon kraće 
rasprave predložili da  prijedlog programa sačinjen za Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
budući  prošle godine ovaj odjel nije odobrio sredstva za programe MO, sačinimo tako, da 
ostavimo mogućnost realizacije manje zahtjevnog programa koji bismo mogli realizirati unutar 
programa i sredstava Odjela za mjesnu samoupravu. U okviru ovog prijedloga programa " Veseli 
Uskrs na Pećinama" predviñena je samo jedna radionica i izložba dječjih radova, za koju bi nam 
ev.bila dostatna sredstva u iznosu od cca 1.000,00 Kn. 
         
Zaključak: 

• Prijedlog programa  rada VMO Pećine za 2011.g. usvojen je jednoglasno,bez 
primjedbi. 

 
AD 2 
            Nazočni su  razmotrili dostavljeno očitovanje Vijeća MO Centar – Sušak na prvi  radni  
prijedlog upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke, te se prema Odjelu gradske uprave za 
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odgoj i školstvo očitovali na isti. 
 
Zaključak: 

• Iako VMO i nadalje smatra da je za učenike s područja cijele Ul. Šetalište XIII divizije 
dostupnija O. Š. Pećine, te bolja sigurnost učenika, držimo da je pravo svakog 
roditelja birati školu za svoje dijete neovisno o upisnim područjima.  

       
 
AD 3 
           Predsjednica je izvijestila nazočne o zamolbi stanara Ul. Pećine da se ponovo zatraži 
informacija o tome, u kojoj je fazi rješavanja problema odvodnje oborinskih voda u spomenutoj 
ulici. Ujedno je "novim" vijećnicima predočena i obrazložena dosadašnja dokumentacija i prepiska 
vezana uz ovaj problem. Nakon kraće rasprave vijećnici su donijeli  
 
Zaključak: 

 
• Zatražiti od Gradonačelnika, koji je već upoznat s ovim problemom, da nam dostavi 

najnovije informacije, kako bismo o svemu mogli točno izvijestiti stanare Ul. Pećine. 
 

AD 4 
 

            Gña.Miljana Badurina izvijestila je vijećnike o predstojećem održavanju natjecanja u 
udičarenju, koje je odgoñeno početkom srpnja, te predviñeno u subotu 2. listopada. Kako smo već 
gotovo sve potrebno za ovo natjecanje  pripremili,  predsjednica i tajnica će dalje kontaktirati 
predstavnike ŠRK "V.Lenac"kako bismo prema svemu već dogovorenom, uspješno zaključili naš 
sportski program planiran za ovu godinu.  
 
Zaključak : 
 

• Predsjednica i tajnica telefonom će kontaktirati članove Vijeća, vezano za hodogram 
takmičenja, kako bi se pravovremeno mogli dogovoriti, tko će od vijećnika biti u 
mogućnosti prisustvovati natjecanju. Tajnica će sa tajnikom ŠRK "V.Lenac" do 
subote pribaviti već prethodno planirano:  odličja ,nagrade, napitke i sl. 

 
 

 AD 5 
 
           a) Vijećnici su raspravili o potrebama za postavu klupa na terenu MO, a koje će  za odmor  
umirovljenika prema informacijama gñe. Anñeline Čobić osigurati Odjel za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 
 
Zaključak: 
 

• Vijećnici su zaključili da bi se jednu klupu moglo postaviti na javnoj površini kod 
ulaza u park"Borik" u Ul. Šetalište XIII divizije kbr. 102, te dvije u dvorištu O. Š. 
Pećine. Ostale potrebe će utvrditi tajnica prema dobivenim informacijama ovlaštenih 
osoba zgrada u ul. J.P.Kamova kbr. 68,70,72,74,76 i 78, jer imaju velike zelene 
okućnice i mogućnost postave klupa. 

 
           b) Prema informacijama "Rijeka prometa" o višku sredstava prioriteta za 2010.g. u iznosu 
od 10.000,00 Kn i zatraženom očitovanju Vijeća MO , vijećnici su nakon kraće rasprave donijeli 
 
Zaključak: 
 

• Iz ostatka sredstava prioriteta potrebno je produžiti, odnosno završiti cijevnu ogradu 
– rukohvat u Ul Pećine kbr. 112 , te oličiti postojeće ograde i rukohvate na terenu MO. 
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           c) Predsjednica je izvijestila vijećnike da smo od Turističke zajednice Grada Rijeke dobili 
Zahvalnicu za učestvovanje u akciji "Biramo naj okućnicu, balkon... 2010" i  poklon bon u 
vrijednosti od 600,00 Kn za Vrtni centar mbm d.o.o. 
 
Zaključak: 
 

• Vijećnici su zaključili da nakon  provjere asortimana u centru, netko od vijećnika ide 
sa tajnicom u nabavku, što treba riješiti do 30.12.2010. 

 
 
 
          d)  Tajnica je izvijestila Vijećnike o sastanku ,koji će se za predsjednike i zamjenike VMO 
održati 5. listopada u 12 sati u Vijećnici.  
 
Zaključak: 

• Kako predsjednica zbog posla ne može u zakazano vrijeme, a zamjenik je taj dan na 
putu, vijećnici su zadužili tajnicu da njihov izostanak opravda ravnatelju- Vundać 
Marjanu , te na slijedećoj sjednici ukratko izvijesti o održanom sastanku uz dostavu 
ev. pisanih materijala. 

 
         e)  Predsjednica je izvijestila nazočne, da smo upravo prije izbora raspravljali na VMO o 
potrebi za imenovanjem stepeništa izmeñu dvije ulice J. Polić Kamove i Šetališta XIII div., tako da 
je tajnica pripremila materijal ( fotografije iz zraka – uručene vijećnicima ) koji bismo proslijedili 
nadležnim službama  uz zahtjev za pokretanje postupka. 
 
Zaključak : 

• Vijećnici su zaključili da do naredne sjednice tajnica ispita i pripremi informaciju o 
načinu za provoñenje ovog postupka oko imenovanja stepeništa i sl. 

 
  f)  Vijećnica Radojka Dragičević zatražila je da tajnica provjeri informaciju o tome, da li je na 
manjoj lokaciji ispod tenis igrališta u Ul. Šetalište XIII div. kod tunela za D – 404 gdje se izvršilo 
nasipavanje zemlje, predviñen park za invalidne osobe, jer o tome imamo samo neprovjerene 
glasine, a vijećnik Zoran Kršul predložio da se ispita mogućnost izmjene - pojačanja voznog  
reda autobusne linije 1.  

 
Zaključak: 

• Vijećnici su zadužili tajnicu, da provjeri informaciju o navodnom parku za invalidne 
osobe i da vijećniku Zoranu Kršulu ustupi na uvid svu dosadašnju dokumentaciju i 
prepisku Vijeća MO s "Autotrolejem" vezano za izmjene voznog reda  u 2010.g. kako 
bismo ev. ponovno dali primjedbe ili razgovarali s nadležnim službama u 
"Autotroleju" vezano uz ovaj problem, temeljem stalnih i  mnogobrojnih pritužbi 
grañana na sadašnji vozni red linije 1.  

 
 
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 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


