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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  16. siječnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 37.(01-2009) SJEDNICE VMO  
 

37. sjednica VMO Pehlin održana je 13.01.2009. (utorak) s početkom u 19 sati u prostorijama MO 
Pehlin, Pehlin 58. 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Darko Kauzlarić, član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
 

 
Ostali nazočni:  

• Zdravko Rubeša, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu 
• Miljenko Valenčić, član Pododbora za kulturu 
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Tomo Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz 

vremena rata posebno domovinskog rata 
• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djecu i mladeži 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 
• Nedjeljko Diklić 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
 
Usvajanje zapisnika s 36. sjednice VMO Pehlin: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o komunalnim prioritetima, prijelazni rad iz 2008. god. u 2009. god. 
2. Informiranje o prvom biltenu VMO Pehlin "Glas Pehlina" 
3. Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća MO Pehlin za 2008. godinu 
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4. Organiziranje Pusta 2009. 
5. Zamolbe i pritužbe grañana 
6. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
U uvodnom obrazloženju predsjednik Ivan Bogdanić nabrojio je komunalne prioritete koji su se 
ostvarili u 2008. godini. Naglasio je da je ostalo još cca 90.000,00 kn koje još nisu utrošene. 
Planirano je da će se sanirati prometnica u ulici Blažićevo D, te da će se napraviti rubnjak u ulici 
Mihovilići kod k. br. 8. Radove mora obaviti Rijeka promet. VMO Pehlin tražilo je dopisom od 07. 
siječnja 2009. godine očitovanje Rijeka prometa o početku radova koje do danas nije dobiveno. 
Zaključak: 

• Uputiti će se dopis (požurnica) Rijeka prometu d.d. sa zahtjevom da se što prije 
započnu radovi, te da se očituju o početku radova. 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o prvom broju informativnog glasila VMO Pehlin. 
Prvi broj "Glasa Pehlina" izdan je krajem 2008. godine. Predsjednik je naglasio da je bilten jako 
dobro prihvaćen od strane grañana, te da do danas nitko nije imao primjedbu. Većina mještana je 
pohvalila izlaženje lista. U prvom broju pisano je o povijesti Pehlina, najvažnijim dogañajima koji su 
se odvijali kroz godinu, o kulturnim, vjerskim , obrazovnim, sportskim udrugama na području 
Pehlina, o ekološkim akcijama. Izvijestio je takoñer da je u 2009. godini predviñeno izdavanje dva 
informativna lista.  
Zdravko Rubeša naglasio je da bi htio da se ubuduće članci o udrugama s Pehlina, konkretno o 
Pehinskoj gospodi pišu na čakavskom narječju. 
Miljenko Valenčić zatražio je da se one od kojih se očekuje pisanje tekstova obavijesti najmanje 
mjesec dana prije kako bi tekstovi  bili kvalitetno pripremljeni. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 3 
 
Članovi Vijeća pročitali su predloženi Izvještaj o radu Vijeća MO Pehlin u 2008. godini.  

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Izvještaj o Radu VMO Pehlin u 2008. godini. 
 

 
AD 4 
 
Predsjednik Pododbora za kulturu Zdravko Rubeša izvijestio je prisutne da će ove godine 
maškarana zbivanja na Pehlinu trajati od 17. siječnja do 25. veljače, te da je već održan sastanak 
Pusnog odbora na kome su dogovoreni operativni zadaci. 
Dibie Host izvijestila je prisutne da će se podizanje mićeg pusta održati  16 siječnja u dvorištu 
Doma kulture s početkom u 10 i 30 sati. 17. siječnja biti će podizanje velikog pusta u 18 sati pred 
OŠ Pehlin, a u jutarnjim satima od 9 do 13 sati održati će se dobrovoljno darivanje krvi u Domu 
kulture Pehlin. Za tu prigodu osigurana je i jedna prostorija u Dječjem vrtiću Pehlin za smještaj 
doktorice, na traženje Aktiva Dobrovoljnih darivatelja. 
Predsjednik Pusnoga odbora Pehlin izvijestio je da Halubajski zvončari traže službeni dopis u 
kojem će ih se pozvati u Dom kulture. Predsjednik VMO Ivan Bogdanić naglasio je da u Domu 
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kulture postoje prostorije gdje se zvončari mogu dočekati i u slučaju lošeg vremena, te tamo imaju i 
sanitarne uvjete. Član VMO Aljoša Bratuša ujedno i član Halubajskih zvončara rekao je da može 
prenijeti stav Pusnog odbora, ali on nije u Upravnom odboru pa ne može utjecati na odluku.Nakon 
kraće rasprave svih prisutnih donesen je slijedeći zaključak. 

Zaključak: 
• U ime Pusnog odbora Pehlin i VMO Pehlin poslati će se dopis Halubajskim 

zvončarima da je službeni stav Pusnog odbora i VMO Pehlin da se zvončari dočekaju 
u Domu kulture Pehlin  

• Podizanje mićeg pusta biti će u dvorištu Doma kulture , 16.01.2009. u 10 i 30 sati 
• 17.01.2009. od 9-13 sati održati će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu 

kulture Pehlin 
• 17.01.2009. ispred OŠ Pehlin u 18 sati organizirati će se podizanje pusta. 
 

 
AD 5 
 
Vijeću MO Pehlin pismeno se obratio gospodin Duran Adnana, Hosti 72/b sa zahtjevom za 
postavljanjem rasvjetnog tijela na postojeći stup pored kuće.  

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je podržalo zahtjev, te će rasvjetno tijelo biti 

postavljeno u toku 2009. godine. 
 

 
AD 6 
 

• Član Vijeća Darko Kauzlarić pohvalio je priredbu održanu povodom 55. godišnjice 
Pehinarskih feštara i Dječjeg vrtića Pehlin održane 19. prosinca 2008. u novom Češkom 
Domu. 

• Član Vijeće Aljoša Bratuša iznio je molbu stanara iz ulice Mihovilići k. br. 10, kojima su u 
dvorište postavljena dva betonska stupa za struju na koje nije montirana rasvjeta. 

• Renato Rubeša naglasio je da bi bilo potrebno obratiti se Odjelu gradske uprave za 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sa zahtjevom da izvijeste u kojoj je fazi 
natječaj za UPU-Pehlin. Prema njegovim saznanjima natječaj je trebao biti raspisan do 
kraja prosinca 2008., a još uvijek nije. 

Zaključak: 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Zadužena je tajnica MO Pehlin da kontaktira Energo i raspita se da li je u planu 

postava rasvjete na postavljene stupove. 
• Odlučeno je da će se poslati mail pročelniku Srñanu Škunci s upitom u kojoj je fazi 

natječaj za UPU- Pehlin. 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 
 
 
 

 


