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ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE VMO PEHLIN
3. sjednica VMO Pehlin održana je 31. siječnja 2015. (subota) s početkom u 10:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
 Anabel Babić, član VMO
 Stjepan Horvat, član VMO
 Kristian Rumora, član VMO
 Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Ivan Tomljenović

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2014. godinu,

2. Informacija o realizaciji komunalnih prioriteta,
3. Kulturna događanja – pusni dani na Pehlinu
4. Zamolbe i pritužbe građana
5. Razno

AD 1
Tajnica MO je ukratko prezentirala Izvješće o radu VMO za 2014. godinu po pojedinim
dijelovima, a vijećnici su isto pratili na svojim primjercima. Kako nije bilo zainteresiranih za
raspravu u vezi s izloženim, predsjednik VMO je predložio glasanje o usvajanju Izvješća.
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Zaključak:
Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu za 2014. godinu.
AD 2
Predsjednik VMO Pehlin gospodin Ivan Bogdanić upoznao je prisutne s realiziranim komunalnim
prioritetima u 2014. godini. Naglasio je da se od prijelaznih radova uređuje područje oko novog
DV Mavrica, napravljen je zidić oko terena i rubnjak oko trafostanice ispod vrtića, te će se još
izasfaltirati dijelovi ulice u naselju Blažićevo.
Također informirao je prisutne da se prilikom izgradnje Trening kampa na Rujevici očekuje i
rušenje malonogometnog igrališta na tom području, te je dogovoreno da se umjetna trava s
igrališta preseli na igralište na Androvom bregu. Zatraženo je još da se sredstva komunalnih
prioriteta stavka Uređenje igrališta u Ulici Androv breg u iznosu od 150.000,00 kuna planiraju
prvenstveno za osiguravanje priključka struje, priključka na kanalizaciju, za postavljanje
kontejnera sa sanitarnim čvorom i tuševima, te za postavljanje mreže i stupova za odbojku.
Kako su se roditelji školske djece bunili da prostor oko škole nije dovoljno osvijetljen, s
predstavnikom Energa gospodinom Filipom Jerkićem obišao se teren, te je dogovoreno da će se
postaviti tri rasvjetna tijela na postojeće stupove i jedan reflektor na igralištu Androv breg.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno da se za troškove postavljanja tri rasvjetna
tijela kod OŠ Pehlin i postavljanje reflektora na igralištu na Androvom bregu umanji stavka
Proširenje javne rasvjete na cesti za sportsko rekreacijsku zonu Mistraž.
.
AD 3
Tajnica MO obavijestila je prisutne o ovogodišnjim događanjima u sklopu programa Pusni dani
na Pehlinu. Podizanje karnevalske zastave i pusta bilo je 17. siječnja, dok će Maškarani Pehin
biti u nedjelju 8. veljače, a završetak pusnih događanja u srijedu 18. veljače. Za potrebe svih
događanja u dvorištu Doma kulture natkrivena je pozornica, naručena su dva eko wc za potrebe
Maškaranog Pehina. Svi drugi troškovi za hranu i piće za sve manifestacije dogovoriti će se s
Pusnim odborom i Pehinarskim feštarima.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 4
 Vijeće MO Pehlin zaprimilo je peticiju građana s područja Pehlina, a vezano uz probleme
uočene u okolici romskog naselja na Pehlinu. Predsjednik Ivan Bogdanić bio je na
razgovoru u Uredu Županije ,jer je i županiji dostavljena ista peticija. Nakon kraće
rasprave Vijeće je donijelo zaključak.
 Gospodin Nikola Došen, vlasnik karića Mini caffe, Turkovo 33, obratio se VMO Pehlin, a
ujedno i Rijeka prometu, Gradu Rijeci i KD Vodovodu i kanalizaciji sa zamolbom da se
sanira šahta i udarne rupe na prometnici ispred objekta.
 Obitelj Mišurac, Blažićevo C 30, obratila se Vijeću MO sa nizom zahtjeva vezanih uz
probleme sa susjedima.
 Stanari zgrade u Ulici Tići 20, obratili su se Vijeću i KD Vodovodu i kanalizaciji sa
zahtjevom da se zgrada priključi na kanalizacijski sustav u tijeku radova koji su planirani
u 2015. godini, a ne kako su obaviješteni tek 2019. godine.
 Vijeće je primilo dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,
vezano uz prilazni put i uređenje zelene površine u Ulici Androv breg, koji je tražila grupa
građana. Predsjednik je izvijestio nazočne da se Vijeće o spomenutom već očitovalo u
prosincu 2014, te smatra da se Vijeće ne treba miješati jer je u tijeku sudski postupak u
kojem gospodin Milutin Grbac dokazuje da je naslijedio predmetno zemljište od svojih
predaka, te Vijeće ne raspolaže dokumentacijom gdina Grbca, koja je zatražena od
Odjela. Također spomenuti zahtjev nije uvršten u list komunalnih prioriteta za 2015.
godinu.
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Zaključak:
 Vijeće je odlučilo peticiju uputiti gradonačelniku mr. sc. Vojku Obersnelu.
 Predsjednik VMO Ivan Bogdanić,kao vijećnik Gradskog vijeća, postavio je pitanje
uređenja glavne prometnice kroz Pehlin i prometnice od rotora u Ćićarijskoj prema
Hostima, gradonačelniku Obersnelu , te se očekuje odgovor.
 O svemu je obaviješteno komunalno redarstvo.
 Zahtjev stanara Vijeće smatra opravdano, te će zatražiti očitovanje KD Vodovoda i
kanalizacije.
 Vijeće je činjenice primilo na znanje i slaže se iznesenim.
AD 4
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je da je 27. siječnja 2015. prisustvovao sastanku u OŠ
Pehlin vezano uz nekoliko incidentnih situacija koje su se desile izvan dvorišta škole , a koje su
uznemirile roditelje.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić
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