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    Rijeka,  31.08.2018. 

ZAPISNIK 
S 47. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
47. sjednica VMO Pehlin održana je 31. kolovoza 2018. (četvrtak) s početkom u 16:00 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: 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica 

iz vremena rata, posebno Domovinskog rata 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

• Anabel Babić, član VMO  
• Kristian Rumora, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa  46. Sjednice :  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica 
2. Pripreme za održavanje programa Dana MO Pehlin 
3. Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2018."  
4. Dopisi i zamolbe građana   
5. Razno 
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AD 1 
Predsjednik je izvijestio nazočne da su od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem primili dopis u kojem se obavještava Vijeća MO da je 
pokrenuta izrada Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica. Vijeće se moli da 
dostavi sve podatke, zahtjeve ili saznanja  s kojima raspolaže relevantnim za navedeno područje 
za potrebe izrade Plana. Nakon poduže rasprave u koju su se uključili svi prisutni donesen je 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin zatražiti će dolazak predstavnika  Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem  zaduženih za izradu Plana u prostorije MO Pehlin, Pehlin 
58 kako bi se Plan pobliže prezentirao i obrazložio, da bi se što bolje moglo informirati građane i 
odgovoriti na eventualne upite. 
 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić otvorio je raspravu vezano uz proslavu Dana MO Pehlin koja je 
planirana u prvom tjednu listopada. Planirano je organizirati izložbu, kreativnu radionicu, 
sportske turnire. Također za dan 4. listopada planirana je Svečana sjednica i čakavska večer na 
kojoj će se podijeliti nagrade u akciji „Birajmo najljepšu okućnicu MO Pehlin u 2018. godini“. 
Predsjednik Podobora za kulturu Ivan Rudanović predložio je da se uz sve planirano održi i 
program u kojem bi nastupale manjine s područja Pehlina. Prošle je godine organiziran takav 
program koji je izazvao veliko zanimanje građana. Uslijedila je rasprava u koju su se uključili svi 
prisutni. 
 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin je činjenice primilo na znanje. Do slijedeće sjednice utvrditi će se točan 
hodogram događanja za Dane MO Pehlin. Predsjednik Pododbora za kulturu zadužen je da 
organizira kulturni program, te da pokuša dogovoriti nastupe manjina u Češkom domu T.G. 
Masaryka. Zamjenik predsjednika VMO Tome Kovačić zadužen je za sportski dio programa. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće i ove godine sudjeluje u Akciji birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2018. 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 Josip Bujan, Baretićevo 
2. Nagrada obitelj Husak, Hosti 
3. Nagrada Dubravka Kinkela, Androv breg 
4. Nagrada Zehida Sijamhodžić, Hosti 
5. Nagrada za poseban detalj Vesna Rudanović, Mihovilići  

 
Nagrade će im biti uručene na svečanoj sjednici Vijeća MO Pehlin, 4. listopada 2018. povodom 
Dana MO Pehlin. 
 

 
 
 
AD 3 

• Vijeću MO Pehlin pristigao je dopis OŠ Pehlin u kojem ih se izvješćuje o promjenama u 
radu. Od slijedeće školske godine 2018./2019. škola će organizirati djelomičan rad u 
jednoj smjeni, što znači da će stariji razredi (5.-8.) u cijelosti raditi u jednoj smjeni, a mlađi 
razredi će se i dalje izmjenjivati u dvije smjene. Također informirali su Vijeće da je 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

otvorena još jedna grupa produženog boravka. Sve to zahtijeva pojačane mjere 
sigurnosti, pa je po pitanju prometne sigurnosti pisano obaviještena i PU primorsko –
goranska. 
 

• Vijeće je na znanje zaprimilo dopis Gradonačelnika upućen gospođi Martini Vulić ,a 
vezan uz preregulaciju ulice Hosti. Gospođa se žali na nepoštivanje nove prometne 
regulacije . Odgovoreno joj je da će Rijeka promet obavijestiti Odjel za sigurnost 
cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova, kako bi se pojačale patrola na toj 
lokaciji .Na kolnik prometnice nije dozvoljeno postavljanje stupića ili rampi, jer bi to 
ometalo djelovanje interventnih službi. Također Rijeka promet postaviti će dopunsku 
ploču koja će iz zabrane prometovanja ovim dijelom ulice izuzeti stanare.  
 
 

• Vijeće MO Pehlin primilo na znanje je dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
u kojem se od odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem traži ponovno razmatranje mogućnosti privremenog uređenja dječjeg igrališta 
u Ulici Turkovo, a sve na traženje Vijeća MO Pehlin. 
 

 
Zaključak: 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. Smatraju da je potrebno određeno vrijeme kako bi 

se građani navikli na novu regulaciju prometa. 
•  Vijeće je činjenice primilo na znanje, te očekuje očitovanje  Odjela gradske uprave za 

razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljište. 
 

AD 4 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


