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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,          26.04.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8/3. SJEDNICE VMO  
 

8. sjednica VMO Pećine održana je 26.travnja 2011. (utorak ) s početkom u 17:30 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   
 
Sjednici su bili nazočni:  
 

- Miljana Badurina – predsjednica VMO 
- Ivan Orešković – zamjenik predsjednice  
- Radojka Dragičević ,član 
- Zvonko Radočaj, član VMO 
- Zoran Kršul , član VMO 
-     Sonja Čuić – Pavlinić , tajnica MO 

 
  

 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i pozdravila prisutne, te predložila slijedeći   
 

DNEVNI RED 
 
 

            1.   Prijedlog prioriteta za 2012. 
            2.   Izvješće o provedenoj akciji "Veseli Uskrs na Pećinama". 
            3.   Predstojeće aktivnosti VMO u svibnju. 
            4.   Tekuća problematika. 
            5.   Razno 
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 7. sjednice VMO. 
               
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
         Predsjednica je izvijestila vijećnike o zaprimljenim zahtjevima  grañana vezano uz objavljeni 
poziv grañanima da Vijeću MO dostave svoje prijedloge prioriteta za 2012. godinu, te napomenula 
da su nam u zakazanom roku dostavljena samo 2.-3 nova prijedloga i to od g. Vladimira Mrvoša i 
Dina Forempohera putem E-mail pošte i gñe. Ljerke Perović – usmeno u tajništvu MO. Tajnica je 
prema tim prijedlozima kontaktirala nadležne referente, pa je utvrñeno da će se sanacija 1-2 m 
nogostupa ( g. Mrvoš) rješavati iz sredstava redovnog održavanja, kao i ureñenje parkića kod 
javnog sata na Plumbumu i asfaltiranje staza (gña. Perović). Gospodin Forempoher osvrnuo se 
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općenito na ureñivanje i obnavljanje zelenila, pa smo nakon kontaktiranja s gñom. Ivanom Parac 
pripremili prijedloge za ovu sjednicu koje ćemo obraditi, uz sve one neriješene  iz prethodnih 
godina. 
Nakon poduže rasprave o svakom pojedinom prijedlogu vijećnici su predložili cjelokupnu listu 
prioriteta i zaključili da će se na jesen prilikom usaglašavanja, kada budemo imali povratne 
informacije o cijeni svakog pojedinog zahvata sastaviti konačna lista, a prema redoslijedu po 
značaju i važnosti za sve grañane Pećina, te mogućnostima realizacije u okviru odobrenih nam 
financijskih sredstava. Prijedlog prioriteta do usaglašavanja dostaviti nadležnim službama kako 
slijedi u zaključku; 
 
Zaključak 

• Ureñenje zelenja uz stubište koje povezuje Ul. Šetalište XIII divizije kbr 25 i Ul. 
J.Polića Kamovu 30 

• Obrezivanje zelenila koje se nadvilo na nogostup u Ul. Šetalište XIII divizije 
• Urediti korita stabala u Ul. Šetalištu XIII divizije 
• Saniranje - asfaltiranje dijela južnog nogostupa u Ul. J.Polić Kamovoj od kbr. 100 

prema 108 ( duž kafića) 
• Nastavak asfaltiranja sjevernog nogostupa Ul. J. Polić Kamove od kbr. 39 dalje. 
• Rekonstrukcija stubišta kod vrtića "Veseljko"- J.Polić Kamova 58- povezivanje istog- 

direktno na Ul. J.Polića Kamovu, kako bi se dvorište vrtića moglo ograditi 
• Ureñenje zelene površine izmeñu Radničke ulice i pruge- postava ograde prema 

pruzi i garniture za sjedenje 
• Sanacija puta u Ul. J.Polić Kamovoj sjeverno od kbr. 61 
• Ureñenje površine izmeñu sjeverne strane niza zgrada Ul. J.Polića Kamova kbr. 41-

45, željezničke pruge i TC Pećine. 
 
AD 2 
          Gosp. Ivan Orešković izvijestio je vijećnike o provedenoj akciji "Veseli Uskrs na Pećinama". 
Kako je u prostoru MO bio smješten jedan od 4 popisna centra u gradu, prema našem dogovoru s 
djelatnicama vrtića, dječja radionica održana je u njihovom prostoru. Programom i i fin. planom za 
dječju radionicu ( potreban materijal ) osigurano je i utrošeno 600,00 kn, a za iznos od 400,00 kn g. 
Orešković i tajnica nabavili su sokove i slastice za čašćenje djece u vrtiću, jer nam je  za ukupne 
troškove ovog programa odobreno 1.000,00 kn. Kako prigodnu izložbu nismo mogli upriličiti u 
prostoru MO, dogovoreno je da u suradnji s vrtićem i O.Š. pripremimo izložbu dječjih uradaka na 
jesen. 
 
Zaključak  

• Izvješće je u cijelosti prihvaćeno.       
 

AD 3 
           Gña. Badurina podsjetila je vijećnike da nam u svibnju predstoji realizacija programa sporta, 
kada smo predvidjeli organiziranje rukometnog i boćarskog turnira, te turnir u briškuli i trešeti. Kako 
smo sa voditeljima RK i BK Pećine, kao i sa Klubom umirovljenika Pećine kontaktirali, utvrdili točne 
datume ( rukometni turnir 7. svibnja, boćarski 14. svibnja i briškula i trešeta 17. svibnja) i dogovorili 
sve o potrebnim nabavkama, treba se još dogovoriti oko pojedinačnih zaduženja, odnosno da 
zadužimo po 2 člana Vijeća ( ne znamo tko će koji dan biti slobodan i na raspolaganju ) koji bi 
nazočili takmičenjima, odnosno najuspješnijim takmičarima uručili odličja i ev. pomogli tajnici u 
pripremama. Isto tako, tajnica će u meñuvremenu kontaktirati sve članove VMO, kako bi joj netko 
od vijećnika pomogao u potrebnim nabavkama bilo odličja, bilo ostalih potrepština. Ona će se 
pobrinuti za plakatiranje, najavu dogañaja  i sve već uobičajeno za ova natjecanja. Podsjetiti će 
vas još  o točnim datumima i satima održavanja natjecanja, pa tko god bude slobodan neka doñe 
na natjecanja i druženje  s Pećinarima i susjedima U tijeku je i priprema akcije "Biramo naj 
okućnicu, balkon  .... , no ista će biti okončana u lipnju, napomenula je predsjednica, pa ćemo o 
tome detalje dogovoriti na slijedećoj sjednici .Nakon kraćeg dogovora vijećnici su predložili i usvojili 
slijedeće: 
  
Zaključak   

• Za rukometni turnir zaduženi su  Radojka Dragičević i Zoran Kršul 
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• Za boćarski turnir Ivan Orešković i Slavica Drakulić volonter koordinator za 
sportska natjecanja. 

• Za natjecanje u briškuli i trešeti zadužena je Miljana Badurina i Zvonko Radočaj. 
 
 
AD 4  
          1. Predsjednica je izvijestila vijećnike o višegodišnjem problemu pjeskarenja u 
brodogradilištu "Viktor Lenac", te zamolbi stanara ul. Pećine, da ponovo organiziramo sastanak u 
prostorijama MO. Kako su svi vijećnici dobili materijal vezan uz ovaj problem, te upoznati  s istim, 
nakon kraće rasprave donijet je slijedeći  
 
Zaključak 

• Tajnica je zadužena da stupi u kontakt s djelatnicima Odbora za ekologiju pri općini 
Kostrena, kako bismo dobili što više informacija, kao i sa susjednim MO Podvežica i 
G. Vežica. Na slijedećoj sjednici dogovoriti ćemo se za sazivanje sastanka.  

         2.  Gña. Badurina informirala je vijećnike o zaprimljenom odgovoru Direkcije ZKD po pitanju 
uklanjanja kioska na Plumbumu. Naime, vlasniku je produžen rok za uklanjanje do 1. rujna,, 
ukoliko isti opet ne bude u funkciji, a potom se mora ukloniti. 
 
AD 5 
        Zamoljeni smo od vijećnika susjednog nam MO Centar – Sušak, da zajednički pokušamo 
riješiti problem parkiranja  u ul. Šetalište XIII divizije. Naime, oni su zaprimili peticiju grañana s 
početka spomenute ulice ( Piramida) o kaznama za nepropisno parkiranje iako se nepropisno 
parkiranje ranije nije kažnjavalo zbog nedostatka parkirnih mjesta. VMO Centar – Sušak 
kontaktiralo je s "Rijeka prometom", pa su dobili informaciju da je ovaj problem moguće riješiti, no 
zbog nedostatka sredstava išlo bi se u više faza i uz suglasnost naša dva MO. Kako mi za 
slijedeću godinu nismo u prioritetima predvidjeli ovaj zahvat, potrebno je da  zadužimo 2 člana 
VMO koji bi se sastali sa vijećnicima MO C.- Sušak i detaljno informirali o svemu. 
 
Zaključak 

• Za sastanak i dogovor po pitanju rješavanja problema parkiranja u ul. Šetalište XIII 
divizije zaduženi su g. Ivan Orešković i Zvonko Radočaj. 

 
 
   
  
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         


