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    Rijeka,  03.02.2020. 

ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
12. sjednica VMO Pehlin održana je 31. siječnja 2020. (petak) s početkom u 16,00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 

 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 11. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
          
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2019. godinu 
2. Programska aktivnost Pusni dani na Pehlinu 
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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AD 1 
Tajnica MO pripremila je Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2019. godinu koji su 
dobili svi prisutni. Predsjednik VMO Ivan Bogdanić ukratko je obrazložio rad Vijeća u 2019. 
godini i Izvještaj o radu za 2019. godinu sa svim programima rada koje je realiziralo Vijeće. 
Članica Vijeća Radjana Janković kratko je prokomentirala Izvješće, te je predložila da se u 2020. 
godini kod realizacije programske aktivnosti Doček Djeda Božićnjaka razmotri smanjenje 
participacije roditelja. Predsjednik je odgovorio da će se o tome razmatrati kada program bude u 
pripremi. 
  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin usvojilo je Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2019. godinu. 
 

 
AD 2 
Tajnica MO ukratko je opisala predstojeće aktivnosti vezane u maškarana događanja na Pehlinu. 
U nedjelju , 16. veljače s početkom u 12 sati održati će se povorka maškarani Pehin, a paljenje 
pusta i kraj maškaranih događanja biti će u srijedu, 26. veljače u Domu kulture Pehlin s 
početkom u 19 sati. Predsjednik je predložio da se prilikom izrade pozornice u dvorištu Doma 
kulture umjesto najlonskog pokrova nabavi kvalitetna cerada koja bi bila trajna i koristila bi se za 
sve manifestacije na Pehlinu. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 4 

• Vijeće MO Pehlin primilo je upit Noela Vilića vezanu uz uređenje parkirališta za zgrade 
Mihovilići k.br.2C i 2B i Pehlin 22D sa prijedlogom čestice na kojoj bi se uredilo 
parkiralište. 
 

• Vijeće MO Pehlin primilo je pisanu suglasnost stanara dijela Ulice Hosti da su suglasni da 
se potpuno ukine promet tim ogrankom postavom metalne ograde na sjevernom spoju, a 
omogući ulaz i izlaz stanara s južne strane. Suglasnost je zatražena nakon što je Vijeće 
primilo očitovanje Odjela gradske uprave za komunalni sustav  i Rijeka prometa u kojem 
se predlaže gore navedeno rješenje. 
 

• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je zahtjev stanara Ulice Pehlin k.br. od 72 do 82 sa zamolbom 
da se riješi problem oborinskih voda u ulici. Stanari navode da je postojeća rešetka za 
odvodnju često začepljena i nije dostatna za količinu vode koja se slijeva niz ulicu , te je 
ulicom za vrijeme kiše nemoguće hodati. 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić ukazao je na problem parkiranih automobila u Ulici Minakovo, 
skretanje s glavne prometnice prema Domu kulture Pehlin. Naime mjesnom odboru se 
neprestano obraćaju mještani, posebno roditelji školske djece sa primjedbom na 
parkirane automobile na nogostupu. Ulica je jednosmjerna i dosta uska, pa djeca moraju 
s nogostupa silaziti na prometnicu kako bi zaobišla parkirane automobile. 
 
 
 

 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin smatra  da bi za proširenje parkinga ovlašteni predstavnici stanara 
predmetnih zgrada trebali uputiti dopis Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem sa zahtjevom 
da se ukoliko postoji gradsko zemljište u blizini isto zakupi od stanara zgrada, te uredi 
parking s obzirom da su zgrade u privatnom vlasništvu i posjeduju svoja privatna 
parkirališta.  
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

• Vijeće MO Pehlin podržava zahtjeve stanara ,te smatra da stručne službe trebaju odrediti 
prometno rješenje u skladu sa zakonom, a koje će prvenstveno staviti naglasak na 
sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu, a uzimajući u obzir tehničke elemente 
ulice koji ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete i ne mogu prihvatiti pojačan tranzitni promet 
ovim dijelom. 
 

• Vijeće će uputiti zahtjev stanara Rijeka prometu d.d., Službi održavanja prometnica sa 
zahtjevom da stručno sagledaju problem te da se on pokuša riješiti iz redovnog 
održavanja. 
 

• Vijeće će uputiti zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Rijeka prometu d.d. 
sa zamolbom da sagledaju mogućnost postave ograde kako bi se onemogućilo parkiranje 
automobila i povećala sigurnost osobito školske djece koja u velikom broju prolaze 
spomenutom ulicom. 
 

 
AD 3 

• Tajnica MO Pehlin upoznala je prisutne s novom uslugom koju će s početkom veljače 
uvesti Komunalno društvo Čistoća. Svaki korisnik imati će pravo jednom godišnje na 
odvoz glomaznog otpada bez dodatne naknade u maksimalnoj zapremnini do 2 m³. 
Korisnici će moći naručiti uslugu osobno u šalter sali KD Čistoće ili popunjavanjem i 
slanjem obrasca koji će se nalaziti na stranicama KD Čistoće poštom ili elektronskim 
putem. 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev za korištenje prostora na adresi Minakovo 30, gospodina 
Marjana Lučića  za održavanje proba klape Marun ponedjeljkom od 18,00 do 19,00 sati.  
Svim stalnim korisnicima i korisnicima koji prostor koriste bez naknade po zaključku 
Gradonačelnika ugovori su već napravljeni. 
 

 
Zaključak 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

• Vijeće je suglasno da se gospodinu Lučiću odobri korištenje prostora bez naknade do 4 
sata mjesečno, sukladno članku 7. Stavku 2. I 3. Odluke o davanju na privremeno ili 
povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave. 
 
 
 

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

Lorena Pribanić 


