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ZAPISNIK
S 45. SJEDNICE VMO PEHLIN
45. sjednica VMO Pehlin održana je 27.ožujka 2014. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
 Tome Kovačić, Član VMO
 Aljoša Bratuša, član VMO
 Marjan Vilić, član VMO
 Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
 Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
 Nedjeljko Diklić, predsjednik Pododbora za sport

Usvajanje zapisnika sa 44.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Integrirani sustav primarne selekcije odlaganja otpada na području grada Rijeke
2. Površina za pse - obavijest
3. Razno
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AD 1
Tajnica MO rekla je da su vjerojatno svi već primijetili da se na ulicama Pehlina pojavila grupa
„Otpadnika“, odnosno kontejnera za smeća. Postavljeni kontejneri imaju tri karakteristične boje :
plavi za papir, žuti za plastiku, i narančasti za tetra ambalažu. Uz njih su, dakako, ostali i stari
kontejneri koji služe za odlaganje ostalog otpada. Ukoliko netko od građana bude imao
primjedbu na smještaj tih novih „vlakića“, naročito ako su greškom postavljeni na privatnom
posjedu, prema preporuci KD Čistoća, slobodno se mogu obratiti na besplatni info telefon 0800999-900. Djelatnici Čistoće svjesni su da će biti dosta problema oko prilagodbe mještana na novi
način odlaganja otpada, jer svaka novina ima svoje prednosti i mane. Na području svakog
mjesnog odbora organizirat će se Eko punktovi na kojima će biti moguće upoznati se sa
brošurama o novim „Otpadnicima“ i njihovoj namjeni, i na licu mjesta dobiti željene informacije i
razgovarati o primijećenim nedostacima.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik VMO informirao je prisutne da će se morati odrediti druga lokacija površine
namijenjene igri i rastrčavanju pasa, koja je bila predviđena da se uredi na Mistražu. Problem u
ranije predloženoj lokaciji je što se uvidom u gruntovne planove utvrdilo da je ta parcela u
suvlasništvu čak šesnaest privatnih osoba.
Zaključak:
Vijeće je obavijest primilo na znanje .
AD 3
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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