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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-22/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2  
Rijeka,          19. prosinca 2012. 
                                    
 
 

ZAPISNIK 
SA 27/12. SJEDNICE VMO  

 
 
 

27. sjednica VMO Pećine održana je 19. prosinca 2012. (srijeda) 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. Financijski plan za 2013.g. 
2. Izvješće o dočeku Djeda Božićnjaka i  

Božićnom koncertu 
3. Projekt „Riječki ritam s mora“- očitovanje 
4. Mreža površina namijenjena za boravak pasa – očitovanje 
5. Tekuća problematika 
6. Razno 

             
              
               
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 26. sjednice VMO. 
               

 
      Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1  
       Predsjednica je vijećnike izvijestila o manjim izmjenama  u prikazu financijskog plana za 2013.g. 
(prema dobivenom naputku) uz napomenu da su financijski pokazatelji koje smo već raspravili na 
Vijeću MO ostali isti, tako da su vijećnici jednoglasno usvojili financijski plan za 2013.g.  
 
Zaključak 

 Usvojen Financijski plan za 2013.g. 
 

AD  2 
        Gđa. Badurina izvijestila je vijećnike o proteklim događanjima, te spomenula kako smo ove 
godine doček Djeda Božićnjaka organizirali u dva dana 10. i 11. prosinca (ponedjeljak i utorak) za 
stariju i mlađu grupu, što se pokazalo potpuno opravdanim za tako veliki broj prisutne predškolske  
djece ( cca 90) i još toliko, ili više roditelja u našoj dvorani.Oba dana djeci su na raspolaganju bili 
Djed i Mrazica- Uroš i Slavica, s time da je za stariju grupu prigodni program upriličila O.Š. Pećine.     
U petak,14.prosinca sve građane Pećina pozvali smo na Božićni koncert ženske vokalne skupine 
„Lira“ i zajedničko druženje, s time da smo za program dočeka Djeda Božićnjaka utrošili financijska 
sredstva predviđena programom i financ. planom, a  koncert organizirali van programa i bez većih 
troškova, jer skupina „Lira“ održava već godinama vježbe u prostoru našeg MO, a zdravicu i 
skroman domijenak osigurali smo iz sredstava reprezentacije Vijeća MO. 
 
Zaključak 

 Vijećnici su usvojili izvješća. 
AD 3 
       Predsjednica je potom zamolila vijećnike da prodiskutiraju proslijeđeni im materijal za sjednicu, 
odnosno projkekt „Riječki ritam s mora“, dostavljen na očitovanje i podršku Vijeća MO, od Žaklin 
Mamilović koja je sa svojom ekipom unatrag dvije godine pokrenula i uspješno vodi ljetnim 
mjesecima beach klub PAJOL BAR Na Pećinama – plaža Grčevo.  
 
Zaključak 

 Vijećnici su nakon kraće rasprave zaključili da  ovakve i sl. projekte treba podržati i 
pomoći  u okviru  nadležnosti, jer se već unatrag nekoliko godina pokazalo da su 
razne predstave, koncerti i sl. u ljetnim mjesecima na plažama Pećina ne samo dobro 
prihvatili Pećinari, već i  svi građani Rijeke.  

AD 4 
        Gđa. Badurina izvijestila je vijećnike o zaprimljenom dopisu Direkcije ZKD u kojome je 
dostavljen prijedlog – mreža površina na području Grada namijenjena za boravak pasa, te se traži 
očitovanje Vijeća MO o dostavljenom nam prijedlogu za MO Pećine.Kako smo u više navrata 
raspravljali o ovom problemu, podsjetila je vijećnike da je unatrag nekoliko godina u ovu svrhu 
namijenjena površina parka „Borik“ koji je za to tada i adekvatno opremljen. Na molbu naših 
sugrađana koji svoje pse istrčavaju i druže se s ostalim vlasnicima pasa na travnjaku „ u trokutu“ 
između Radničke ulice i pruge ( granično područje s terenom MO Pedvežica) , Vijeće MO Pećine u 
svibnju ove godine dostavilo je nadležnim gradskim službama prijedlog za uređenje i opremanje 
ovog prostora, odnosno postavu klupa, ograde i ostale potrebne opreme za tu namjenu, no sada 
nakon obrade podataka za sve MO, Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju dostavlja još jedan 
prijedlog na očitovanje.Nakon kraće rasprave vijećnici su zaključili slijedeće; 
 
Zaključak 

 Za područje MO Pećine bilo bi dostatno da ostane i dalje na korištenje za boravak 
pasa park „Borik“ i da se uredi površina koju smo predložili u svibnju 2012. tj. zelena 
površina između pruge i Radničke ulice. Dostavljen prijedlog Odjela za lokaciju u 
Parku N.Katunara na Plumbumu na donjem nivou nije pogodan za ovu svrhu. Naime, 
ovaj park je u gornjem i donjem dijelu neophodan za igru i zabavu djece predškolskog 
uzrasta, te se upravo sada dodatno oprema s potrebnim spravama za igru. Godinama 
evidentiramo nedostatak dječjih igrališta na terenu, tako da je predložena lokacija 
Odjela neprihvatljiva za MO Pećine. 
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AD 5 
      - 1. Predsjednica je izvijestila vijećnike o događajima između dvije sjednice, pa je spomenula 
obavijest  primljenoj iz ZKD da će se u petak, 21. prosinca u 9 sati izvršiti očevid u parku N. 
Katunara na Plumbumu i dogovor ( od strane predstavnika ZKD, VMO i roditelja) o točnoj lokaciji 
postave „dvorca“. 
Zaključak – Vijećnici su zadužili za očevid g. Oreškovića, Radočaja i tajnicu MO, a tajnica će 
pravovremeno obavijestiti o očevidu zainteresirane roditelje. 
      - 2.  U ponedjeljak 17. prosinca u prostorijama MO održana je zajednička izložba kreativnih 
radova članova Klubova starijih osoba Doma „Kantrida“ i druženje K.S.O. Belveder – Kozala, Zamet, 
Vežica, Bulevard, Potok i Pećina kao suorganizatora i domaćina ove tradicionalne manifestacije. 
Predsjednica KSO Pećine, Ruža Možina zahvalila  se u ime KSO Doma Kantrida i KSO Pećine  
Vijeću MO na pruženoj pomoći i suradnji. 
       
 AD 6  
      Tajnica je izvijestila vijećnike da smo zaprimili zamolbu ovlaštenog predstavnika stanara zgrade 
J.P.Kamova 72-74 g. Nilde Zelenika da VMO pomogne u rješavanju problema – rušenju stabla na 
njihovoj okućnici, koje je nagnuto prema Šetalištu 13. divizije i dodiruje žice  ( telefona, struje ili sl.) 
pa postoji opasnost da se sruši i učini veću štetu. Prema informaciji gđe. Ivane Parac – ZKD , ova 
okućnica nije javna zelena površina , pa nije ni u nadležnosti ZKD, napomenula je predsjednica. 
Stanari okućnicu uređuju sami, no nemaju sredstava za angažiranje struučne osobe koja bi uz 
naknadu rješila ovaj problem izvijestila je potom gđa. Zelenika. 
Nakon kraće rasprave o ovom i sl. problemima kada Vijeće MO nije u nadležnosti rješavanja, 
vijećnici su prema svojim osobnim saznanjima predložili da se gđu. Zelenika uputi na vatrogasnu 
službu, koja je u 2-3 navrata pomogla građanima u ovakvim slučajevima i „djelomično riješila“ 
problem na način da je stablu odsječen dio koji se naslanja na žice – zbog opasnosti od požara, a 
potom su stanari sami ostatak mogli otpiliti. 
Kako se više nitko od vijećnika  nije javio za raspravu, predsjednica je zaključila sjednicu, zahvalila 
na suradnji tijekom godine svim vijećnicima i čestitala im predstojeće blagdane, nakon čega ih je 
pozvala na zajedničku zdravicu. 
 
 
 
Sjednica je završila u  20:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 

 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
             Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
                Miljana Badurina 

 
  

 


