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ZAPISNIK
S 7. SJEDNICE VMO PEHLIN
7. sjednica VMO Pehlin održana je 20. lipnja 2015. (subota) s početkom u 9:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
 Stjepan Horvat, član VMO
 Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Dalibor Horvat, predsjednik Pododbora za sport
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju
Sjednici nisu bili nazočni:
 Anabel Babić, član VMO
 Kristian Rumora, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Realizacija komunalnih prioriteta u 2015.
Izgradnja i rekonstrukcija vodno komunalne infrastrukture na području MO Pehlin
Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015."
Program RI-barska noć 2015.
Razno
1/3

AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o realizaciji komunalnih prioriteta za 2015.
godinu. Do sada uređen je nogostup kod Dječjeg vrtića Mavrica, a planiran je početak radova na
uređenju parkirališta kod igrališta na Androvom bregu, nastavak uređenja pješačke staze od
Baretićeva prema ulici Pehlin, uređenje platoa za povlačenje konopa na boćalištu, uređenje
dijela nogostupa u Ulici Minakovo. Također očekuje se i dovršetak radova na uređenju dvorišta
starog Dječjeg vrtića Pehlin.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Tajnica MO obavijestila je nazočne da je održan sastanak (16.06.2015.) vezanu uz izvođenje
radova u sklopu investicijskih ciklusa rekonstrukcije i izgradnje sanitarne kanalizacije i
vodoopskrbne mreže VIK-a za dio LOT 2 područje Pehlin- Marinići kreditiran od EBRD-a, na
kojem su od strane MO Pehlin bili prisutni Predsjednik VMO i tajnica. Najavljen je početak
radova na području Pehlina i Podmurvica, odnosno ulica Plase, Lužine, Vrh Seline i Hahlić, gdje
će se izvesti kanalizacijska mreža u dužini od oko 6,5 km, te vodoopskrbe oko 4,3 km. Radovi
započinju 23.06.2015. godine, a traju nešto više od godinu dana. Tajnica je prisutnima predočila
karte prometnih rješenja koje je izradio Rijeka promet. Radove u ime investitora izvodi VIK,
nadzor obavlja IGH, dok su izvođači Kolektor Koling d.o.o. i Godina d.o.o.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 3
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće i ove godine sudjeluje u Akciji birajmo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015. godini. Prijavilo se 10 okućnica, te je Komisija u
sastavu članovi VMO Pehlin i predsjednik Pododbora za ekologiju izabrala pet najljepših prema
njhovom sudu.
Zaključak:
Nagrađeni su redom:
1. nagrada Adam Capjak, Baretićevo 13/12
2. nagrada Vesna Rudanović, Mihovilići 26
3. nagrada Ruža Marić, Mihovilići 20
4. nagrada obitelj Šehrić, Blažićevo C 54
5. nagrada Dragica Dragaš, Blažićevo C 43
Nagrade će se kao i svake godine dodijeliti na Svečanoj sjednici povodom Dana MO Pehlin u
listopadu 2015. godine.

AD 4
Predsjednik VMO izvijestio je nazočne da je prema planu aktivnosti održana RI-barska noć na
Mistražu , 13. lipnja 2015. Kako je u financijskom planu bilo predviđeno 750,00 kn na poziciji
954- zakupnine i najamnine za najam eko wc-a za potrebe održavanja manifestacije, a isti je
osiguran od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav, iznos od 750,00 kn prebačen je
na poziciju 957- reprezentacija uz suglasnost ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu.
Predsjednik Pododbora za kulturu ukratko se osvrnuo na održan program, te je izrazio
zadovoljstvo cjelokupnim programom, te se nada da će se program jednako uspješno realizirati i
dogodine.
Zaključak:
Vijeće je suglasno sa prenamjenom sredstava.
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AD 5
Predsjednik VMO izvijestio je da je održan sastanak u OGU za urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem, kako bi predstavnicima MO prezentiran prijedlog idejnog rješenja za
uređenje zamjenskog dječjeg igrališta na području Blažićeva. Prisutnima je prezentiran grafički
prikaz izabranog rješenja.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te se slaže s izabranim rješenjem.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

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