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ZAPISNIK
S 22. SJEDNICE VMO PEHLIN

22. sjednica VMO Pehlin održana je 26. kolovoza 2016. (petak) s početkom u 17:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
• Stjepan Horvat, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
Sjednici nisu bili nazočni:
•
•

Anabel Babić, član VMO
Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
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Realizacija komunalnih prioriteta u 2016. i radovi na području MO Pehlin
Dani MO Pehlin 2016- pripreme
Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2016."
Malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti-izvještaj
Dopisi
Razno
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AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o radovima na vodno-komunalnoj infrastrukturi
na području Pehlina koji su završili. Prometnice su asfaltirane, te će se sve primjedbe, oštećenja
i propusti koje uoče građani ili predstavnici mjesnog odbora proslijediti nadležnima kako bi se što
prije sanirali. Suradnja sa predstavnicima KD Vodovod i kanalizacija , predstavnicima izvođača i
nadzora vrlo je dobra, te se nada da će nedostaci biti promptno uklonjeni.
Također predsjednik se osvrnuo na radove vezane uz komunalne prioritete s naglaskom na
radove koji su završeni , ta radove koji su planirani u narednom razdoblju.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je nazočnima da se u sklopu Dana MO Pehlin planiraju
organizirati sportski turniri, kulturni program, obilazak spomenika, svečana sjednica s podjelom
nagrada za okućnice i sport. Predlaže da se sportski turniri održe na igralištu na Androvom
bregu, a termin će se usuglasiti naknadno. Pododbor za kulturu organizirati će kulturni program.
Nakon kraće rasprave u koju su se uključili svi prisutni dogovoreno je da će se konačni
hodogram događanja definirati u toku rujna.
Zaključak:
Vijeće je suglasno s predloženim.
AD 3
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće i ove godine sudjeluje u Akciji birajmo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2016. godini. Prijavilo se 10 okućnica, te je Komisija u
sastavu članovi VMO Pehlin i predsjednik Pododbora za ekologiju izabrala pet najljepših prema
njhovom sudu.
Zaključak:
Nagrađeni su redom:
1. nagrada Marica Bobanović, Mihovilići 15
2. nagrada obitelj Husak, Hosti 105
3. nagrada Adam Capjak, Baretićevo 13/12
4. nagrada Zehida Sijamhodžić, Hosti 72/A
nagrada za posebni detalj Nadia Valenčić, Pehlin 55
Nagrade će se kao i svake godine dodijeliti na Svečanoj sjednici povodom Dana MO Pehlin u
listopadu 2016. godine.
AD 4
Predsjednik je izvijestio nazočne da je malonogometni turnir povodom Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti organiziran po prvi puta ove godine uspješno održan od 5. do 7.
kolovoza. Tajnica je pripremila izvještaj o održanom programu.
Zaključak
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem.
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AD 5
Tajnica je pročitala prisutnima odgovor Rijeka prometa d.d., a vezano uz preregulaciju prometa
u Ulici Androv bregu kojim obavještavaju Vijeće da su nakon terenskog izvida stručnih službi
utvrdili opravdanost zahtjeva za jednosmjerni režim prometovanja.
Zaključak
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 6
Predsjednik Ivan Bogdanić predlaže nazočnima da se pokuša riješiti prometna situacija u blizini
OŠ Pehlin i DV Mavrica. Naime prometnice na tom dijelu Pehlina nemaju dovoljnu širinu, promet
je gust, vozači se ne pridržavaju prometnih ograničenja, a pješaci nemaju nogostupa. Stoga
predlaže da se zatraži sastanak s predstavnicima Rijeka prometa kako bi oni stručno procijenili
mogućnost postavljanja usporivača prometa tzv. ležećih policajaca.
Zaključak
Dogovoriti će se sastanak s predstavnicima Rijeka prometa d.d. kako bi se pokušalo pronaći
optimalno rješenje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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