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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,          31.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9/4. SJEDNICE VMO  
 

9. sjednica VMO Pećine održana je 31.svibnja 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.   Izvješće o realizaciji sportskog programa. 
            2.   Akcija "Biramo naj okućnicu, balkon ...2011." 
            3.   Obilježavanje Dana MO Pećine. 
            4.   Sastanak s predstavnicima brodogradilišta "V.Lenac" i 
                  stanarima Ul. Pećine 
            5.   Razno 
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 8. sjednice VMO. 
               
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
          Predsjednica je izvijestila vijećnike da smo uspješno realizirali program sporta za ovu 
godinu, te zahvalila svim članovima na učešću, Napomenula je, da su sva natjecanja održana 
prema našem programu, te da smo uspjeli sve uklopiti u sačinjeni financijski plan. Natjecatelji, 
navijači i gosti bili su izuzetno zadovoljni, kako organizacijom, tako i skromnim prigodnim 
nagradama za najuspješnije takmičare. 
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Zaključak 

• Tajnica je zadužena, da kao i prethodnih godina sačini kompletan izvještaj za 
program sporta i dostavi isti nadležnim gradskim odjelima. 

AD 2 
            Gña. Miljana Badurina podsjetila je vijećnike da je akcija "Biramo naj okućnicu, balkon ....za 
2011. u tijeku. Ukupno se prijavilo 28 natjecatelja. Njima su već podijeljene poklon sadnice, koje 
smo i ove godine dobili za sve natjecatelje. Sada predstoji fotografiranje, okućnica i balkona, što će 
učiniti tajnica uz pomoć volontera. Potom će pripremiti fotografije za ocjenjivanje žirija. Žiri ove 
godine čine 3 najuspješnija natjecatelja 2010. i to: Milan ðipalo, Radojka Puhalović i Nataša 
Antonini , te predsjednica VMO Miljana Badurina i Radojka Dragičević . Njih u slučaju potrebe 
mogu zamijeniti ostali vijećnici. Uz pomoć volontera i vijećnika pripremiti ćemo izložbu fotografija 
na temu "Naj okućnica, balkon .... " s tim da ćemo prethodno pribaviti nekoliko panoa za fotografije, 
pa bismo izložbu postavili najkasnije 30.lipnja. a otvaranje bi bilo u petak 1. srpnja, kada ćemo 
ujedno obilježiti i Dan MO Pećine.Tajnica će kao i ranijih godina pripremiti pozivnice za učesnike, 
plakate i poklon bonove. Pozivnice će dostaviti poštom i polijepiti plakate, te putem web stranice 
pozvati na otvaranje izložbe i obilježavanje Dana MO sve grañane Pećina. 
 
 
Zaključak  

• U žiri za izbor "Naj okućnice, balkona... 2011. imenovani su : Milan ðipalo, 
Radojka Puhalović, Nataša Antonini, Miljana Badurina i Radojka Dragičević.    

• Tajnica je zadužena da fotografije okućnica i balkona svih natjecatelja 
pravovremeno dostavi ( na CD-u)  T.Z. Grada Rijeke.  

 
AD 3 
          Prema našem godišnjem programu tijekom lipnja, odnosno početkom srpnja obilježavamo 
Dan MO Pećine, napomenula je predsjednica. Iako ćemo u lipnju imati sjednicu Vijeća MO, već 
sada bismo trebali utvrditi točan datum i program, pa je zamolila vijećnike da se o tome 
raspravi.Tajnica je već obavila neke pripreme i kontaktirala većinu  sudionika programa, pa budući 
da u drugoj polovini lipnja imamo više blagdana i praznika vijećnici su nakon kraće rasprave 
zaključili slijedeće; 
 
Zaključak   

• Dan MO Pećine obilježiti će se 1. srpnja 2011. 
• Program će obuhvatiti u prijepodnevnim satima od 9-11 mjerenje tlaka i šećera u 

krvi ( što je već dogovoreno s djelatnicama CK) 
- U 18.30 bilo bi otvaranje izložbe i dodjela nagrada i priznanja učesnicima 
takmičenja. 

• U 19.00 predviñen je nastup klape "Gradelini", a nakon toga prigodni domjenak 
uz druženje i ples.  

• Za osmišljavanje i voñenje kulturno- zabavnog programa angažirati ćemo 
studenticu Anju Dabo. 

• Tajnica je zadužena za kontakt s gostom večeri gosp. ðorñem Tumarom. 
 
 
AD 4  
          Predsjednica je izvijestila vijećnike, da je tajnica prema dogovoru sa prošle sjednice, vezano 
za probleme pjeskarenja u brodogradilištu "Viktor Lenac" i predstojećim sastankom, stupila u 
kontakt sa susjednim nam MO i nadležnim odborom za zaštitu okoliša u Općini Kostrena, pa tako 
imamo informaciju da na G.Vežici nije bilo do sada primjedbi grañana, a gña. Neda Tolj – 
Kramarić, član Odbora za zaštitu okoliša pri Općinskom vijeću Kostrena, dostaviti će nam 
naknadno materijale sa sjednice od 15. travnja , na kojoj se raspravljalo  o buci iz brodogradilišta, 
kada iste primi, jer nije prisustvovala sjednici. Sastanku će osim predsjednice prisustvovati i svi 
članovi Vijeća , kako bi se detaljno upoznali s problematikom. Nakon kraće rasprave vijećnici su 
zaključili slijedeće; 
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Zaključak 

• Sastanak s predstavnicima brodogradilišta "V. Lenac" i predstavnicima stanara Ul. 
Pećine sazvati će se u srijedu 15. lipnja, te ćemo na istom zajednički  razmotriti 
zaključke s prethodna dva sastanka i  utvrditi daljnje postupke prema dogovoru sa 
zainteresiranim stranama. 

 
AD 5 
          - Tajnica je izvijestila vijećnike da se telefonom u tajništvu Vijeća obratila predstavnica 
Misijske postaje Riječ Života ( kršćanski centar) vezano za korištenje prostora MO. Naime, oni su 
do sada koristili prostor MO Školjić, no potreban im je veći, pa traže  po ostalim mjesnim odborima 
dvoranu koju bi koristili nedjeljom.Pismenu zamolbu još nisu dostavili. Iako će vijećnici o ovome 
raspravljati tek po primitku pisane zamolbe, načelno su suglasni u slijedećem; 
 
Zaključak 

• Prostor MO Pećine, nalazi se u sklopu stambene zgrade, pa ga ne bi bilo uputno 
davati u najam raznim vjerskim udrugama koje bi na neki način ( pjevanjem, 
sviranjem i sl.) mogle bukom smetati stanarima u zgradi. Upravo je MO Pećine imao 
problem s iznajmljivanjem prostora jednoj vjerskoj sekti unatrag desetak godina, 
kada je uz ostale probleme, paljenjem svijeća oštećen dio inventara u dvorani, stoga 
o svemu treba još dobro razmisliti prije očitovanja. 

          
   
  
 
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 

 
  

 
 
 
 

         


