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    Rijeka,  01.04.2019. 

ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
4. sjednica VMO Pehlin održana je 27. ožujka 2019. (srijeda) s početkom u 16,00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 
• Stjepan Horvat, član VMO 
• Radjana Janković, članica VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
• Marko Smojver,predsjednik Pododbora za sport 
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 3. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1.   Dopisi i zamolbe 
2.   Razno 

AD 1 
• Vijeću MO Pehlin gospođa Martina Vulić uputila je odgovor Gradonačelnika vezano uz 

cestu u Ulici Hosti kod k.br. 58-59A koja je zatvorena za promet, ali vozači ne poštuju 
prometne znakove nego i dalje prolaze tom jako uskom ulicom. Sve to predstavlja 
opasnost za pješake osobito školsku djecu koja tuda prolaze na putu za školu. 
Gradonačelnik je odgovorio da su stručne službe obišle lokaciju ,te da će se za 
onemogućavanje kretanja vozila ovom ulicom postaviti dvostruka cijevna ograda koja će 
omogućavati prolaz pješacima, a spriječiti prolaz vozilima. U odgovoru se navodi da je 
prethodno potrebno dobiti suglasnost Vijeća mjesnog odbora. 
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• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je mail Rijeka prometa referenta gospodina Igora Ausilia 
vezano uz plan prioriteta za 2019. godinu stavku 21.7. Pojačanje vidljivosti pješačkog 
prijelaza kod OŠ Pehlin postavom LED markera i osvjetljenja. Predviđen iznos za 
realizaciju stavke je 75.000,00 kn. Nakon što se definirala točna pozicija postave utvrdilo 
se da na predmetnom pješačkom prijelazu postoji stalni napon, pa neće biti potrebno 
dovoditi struju. Slijedom toga zahvat će biti jeftiniji, te se za predviđen iznos može 
opremiti još jedan pješački LED markerima, ali i on mora imati stalni napon. Predlaže da 
to budu pješački prijelazi sa jedne i druge strane semaforiziranog pješačkog prijelaza kod 
OŠ Pehlin. 

• Marko Smojver, predsjednik Pododbora izvijestio je nazočne da je razgovarao s 
gospođom Matrinom First , Pletenci vezano za zahtjev za označavanje zabrane 
parkiranja u ulici, te da je gospođa i dalje stava da bi trebalo označiti zabranu. 

• Vijeću MO Pehlin obratio se gospodin Noel Vilić sa zahtjevom za uređenjem dječjeg 
parka na Mihovilićima kod k.br. 8.  

• Vijeće MO Pehlin razmatralo je najavljeni početak radova izgradnje dječjeg parka na 
Turkovu. Nakon što je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem odobrio nastavak radova na uređenju parka za koji je 
napravljen glavni projekt, potrebna je suglasnost Vijeća da se sredstva prioriteta iz 2018. 
godinu preusmjere na izgradnju parka. Također referentica OGU za komunalni sustav 
gospođa Adriana Šneler zamolila je Vijeće da razgovaraju sa  vlasnikom susjedne 
parcele koji obavlja radove iskopa, budući da se zbog navedenog ne može krenuti s 
radovima.  
 
 
 

Zaključak: 
• Predsjednik VMO Ivan Bogdanić predložio je da se u mjesni odbor pozovu stanovnici koji 

žive u ulici kako bi se razgovaralo s njima o predloženom rješenju i utvrdilo da li se slažu 
s istim. 

• Vijeće MO Pehlin je nakon kraće rasprave donijelo zaključa da se slaže s prijedlogom.  
• Predsjednik VMO rekao je da će pozvati gospođu i pokušati u razgovoru sa susjedima 

riješiti problem. Smatra da će se ukoliko se označi zabrana parkiranja javiti i drugi stanari 
iz Ulice sa istim zahtjevima, te će se narušiti međususjedski odnosi. 

• Zahtjev će se proslijedili Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na razmatranje, a neki 
od zahtjeva uvrstiti će se u prijedloge prioriteta za 2020. godinu. 

• Vijeće MO Pehlin suglasno je da se sredstva prioriteta u nadležnosti Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti iz 2018. godine utroše na radove uređenja dječjeg parka u Ulici 
Turkovo kod k.br. 7 ,a preostali iznos da se utroši na planiranu stavku „Uređenje 
pješačkih staza i hortikulture na zelenoj površini u Ulici Mihovilići zapadno od kućnog 
broja 8B“. Vijeće je stava da probleme na gradilištu trebaju riješavati osobe koje su 
nadležne za nadzor radova. 
 

 
 
AD 2 

• Članica Vijeća gospođa Radjana Janković zalomila je predsjednika VMO da se na dnevni 
red za slijedeću sjednicu uvrsti i predlaganje predsjednika i članova za Pododbore, te je 
zamolila da ju se pozove na sve aktivnosti Vijeća. 

• Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se u subotu 30. ožujka planira 
održati prva ovogodišnja ekološka akcija . Okupljanje volontera biti će u 8 i 30 kod rampe 
za Mistraž baru, a čistiti će se putevi prema Mistraž bari i zelena površina ispod DV 
Mavrica.  

• Predsjednik VMO izvijestio je nazočne da su vođeni razgovori sa predstavnicima TD 
rijeka 2020 programskog pravca 27 susjedstva vezano uz susjedstvo Pehlin. Susjedstvo 
Pehlin uključeno je u projekt 27 susjedstava kao specifična lokacija koja je automatski 
uvrštena u program jer su navedeni u prijavnoj knjizi. Definirano je da će se program 
događati u svibnju 2020. godine na nekoliko lokacija: Plato na Rujevini - lokacija 
održavanja Đurđevdana, Dom kulture Pehlin, Osnovna škola Pehlin, Češki dom i 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

područje Mistraž bare  uz sudjelovanje manjina s područja Pehlina, OŠ Pehlin, udruga s  
 
područja Pehlina, Pehinarske gospode i feštara.   

 
Zaključak: 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 17:30 sati. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


