
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 
URBROJ:  

026-02/10-19/3 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  25. veljače 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 52.(03-2010) SJEDNICE VMO  
 

52. sjednica VMO Pehlin održana je 10.03.2010. (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

              
 

 
Ostali nazočni:  

• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu 
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz 

vremena rata posebno Domovinskog rata 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali poduzetništvo i obrt 
 

 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 51. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

DNEVNI RED: 
   

1. Osvrt na održan sastanak vezan uz prijedlog izrade memorije na kapelicu Sv. 
Ivana na čestici planske oznake Z3-1 (DPU-Minakovo),26.2.2010. 

2. Osvrt na održan sastanak u Rijeka prometu , 8.3.2010.  
3. Zaprimanje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne 

infrastrukture (mali komunalni zahvati) za 2011. godinu, od 1. do 15. ožujka 
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2010. godine-zbor grañana  
4. Obavijest o sakupljanju otpada za potrebe sufinanciranja Kupa Hrvatske u 

košarci u kolicima, Košarkaški klub "FSV", Rijeka 
5. Pripreme za održavanje ekološke akcije 
6. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je održan sastanak u Odjelu gradske 
uprave za razvoj, urbanizam , ekologiju i gospodarenje zemljištem. Sastanak je održan u petak 
26. veljače 2010. godine. Sastanku su prisustvovale Eda Rumora, ravnateljica Direkcije za 
razvoj, urbanizam i ekologiju, Adriana Šneler iz Direkcije za komunalne djelatnosti, tajnica MO i 
Predsjednik VMO. Predsjednik je iznio odluku Vijeća da se izmeñu tri prijedloga rješenja 
ureñenja lokaliteta memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana , koja je planirana u sklopu 
grañevne čestice planske oznake Z3-1 (DPU-Minakovo) Vijeće odlučilo za prijedlog pod rednim 
brojem dva. Dogovoreno je da će se natječajem izabrati izvoñač idejnog projekta, koji će u 
projektni zadatak uvrstiti projekt Željka Kranjčevića Wintera. Ukoliko troškovi budu veći od 
planiranih 50.000,00 kuna prebaciti će se odlukom s neke druge pozicije nedostajuća sredstva. 
Projektant će u projekt uvesti i hortikulturno i grañevinsko ureñenje cjelokupne površine. Kada se 
projekt završi ući će u sustav održavanja komunalnog sustava. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin je činjenice primilo na znanje.  
 

AD 2 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da održan sastanak u Rijeka prometu s temom 
prometna rješenja na području MO Pehlin. Sastanak je održan 8. ožujka , a nazočni su bili 
Gordana Bacinger, direktorica Rijeka prometa d.d.,Danijel Frka, rukovoditelj sektora prometa, 
Elio Biasiol, voditelj sektora odražavanje prometnica, Vladislav Klobučar, referent za promet, 
Zdenko Nikšić, referent za promet, Ivan Bogdanić, predsjednik Vijeća MO Pehlin , Renato 
Rubeša, predsjednik Pododbora za komunalna pitanja i urbanizam VMO Pehlin, Lorena 
Pribanič, tajnica MO Pehlin. Predsjednik je nazočnima pročitao promemoriju sa sastanka, te 
ukratko pojasnio zaključke. Takoñer izvijestio je nazočne da će se sastanak u Autotroleju , a 
vezan uz preregulaciju autobusnih linija održati u četvrtak 11. ožujka 2010. 

 
Zaključak:  
 

• Vijeće MO Pehlin je činjenice primilo na znanje.  
 
AD 3 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da prijedlozi komunalnih prioriteta za 
2011 zaprimaju od 1. do 15. ožujka 2010. godine. Ove godine je to malo ranije od 
uobičajenog zbog izbora i raspuštanja Vijeće koje se očekuje negdje do 15. travnja 2010. 
Kako se prijedlozi moraju predati do kraja mandata Vijeća predsjednik je predložio da se  
održi kao i prijašnjih godine zbor grañana na kojima će se zaprimati prijedlozi. Predlaže 
da se zbor održi u srijedu 14. travnja 2010. u 18 sati u Domu kulture.  

 
 
Zaključak: 
 

Vijeće MO Pehlin jednoglasno odlučilo da će se zbor grañana održati u srijedu 14. travnja 
2010. godine. Ukoliko na predložen datum bude pre kasno predati prijedloge zbor grañana i 
sjednica pomaknuti će se na neki raniji datum koji će se naknadno dogovoriti.  
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AD 4 
 
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis od Košarkaškog kluba "FSV" iz Rijeke, a vezano uz 
sakupljanje otpada za potrebe sufinanciranja Kupa Hrvatske u košarci u kolicima. Predsjednik je 
izvijestio nazočne da je klub FSV trenira u OŠ Pehlin, te su prošle godine organizirali turnir u 
basketu za Dane MO Pehlin i suradnja s njima je jako dobra. Stoga ih je predsjednik uputio u 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu kako bi pokušali organizirati sakupljanje otpada po 
mjesnim odborima, što im je i uspjelo. Osobitost kluba je što se najvećim dijelom financiraju 
prikupljanjem otpada , te na taj način odašilju poruku o nužnosti brige za okoliš. Prikupljanje 
otpada ( starog papira, boca, te elektroničkog otpada) na području MO Pehlin organizirati će se u 
subotu 3. travnja, te se moramo angažirati da se prikupio što više.  
 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo pomoći koliko se god bude moglo, te počastiti 
dečke koji budu sakupljali otpad sokovima koji će kupiti iz sredstava reprezentacije VMO 
Pehlin.  
 
 

AD 5 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je da su u planu dvije ekološke akcije čišćenja. Jedna bi 
se organizirala u naselju na Rujevici u suradnji s Udrugom Aškalija, a druga bi se 
organizirala u Ulici Minakovo gdje se već jednom čistila opožarena površina, pa bi to 
trebalo završiti. Takoñer u sklopu te akcije očistile bi se i kupine pored trafostanice na 
Mihovilićima..  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da će se ekološka akcija na Rujevici organizirati 
za subotu 27. ožujka, a akcija u Minakovu za subotu 10. travnja 2010. godine.  

 
 
 
 
AD 5 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o projektu Mali svijet za dječje radosti u 
sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva za koje je potpisan sporazum s Gradom. Na 
terenu su bili ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu Marijan Vundać i Dragica Fadljević. 
Takoñer obišli su i drugi projekt ureñenje površine u Ulici Mihovilići za koji takoñer postoji 
naznaka da će biti odobren.  

 
Zaključak: 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 
 
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 

 

  
 


