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    Rijeka,  9.09.2020. 

ZAPISNIK 
S 16. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
16. sjednica VMO Pehlin održana je 8. rujna 2020. (utorak) s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 

• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 

• Aljoša Bratuša, član VMO 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 15. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
          
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
 

1. Realizacija programske aktivnosti Dani mjesnog odbora Pehlin –listopad 2020. godine 
2. Informacija sa održanog sastanka s predstavnicima Rijeka 2020-27 susjedstava, 

susjedstvo Pehlin -izvjestitelj Ivan Bogdanić 
3. Razno 
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AD 1 
Predsjednik Ivan Bogdanić započeo je raspravu vezanu uz održavanje programske aktivnosti 
Dani mjesnog odbora Pehlin. Proslava se uvijek odvija u prvom tjednu listopada, a vezana je uz 
proslavu zaštitnika Pehlina Sv. Franje, 4. listopada. Predsjednik smatra da bi se ovogodišnja 
proslava trebala odviti u manjem obimu zbog pandemije corona virusa i epidemioloških mjera 
koje se moraju poštivati. Vijećnicima su dostavljene upute i preporuke za sprečavanje zaraze 
bolešću COVID-19,  a vezane uz okupljanja i organizaciju kulturnih programa i manifestacija. 
Predsjednik je naglasio da je potrebno pridržavati se svih propisanih mjera. Stoga je predložio 
održavanje Svečane sjednice na koju bi se pozvali svi prijavljeni za izbor najljepše okućnice. Uz 
sjednicu održala bi se kratka pjesnička večer Ivana Rudanovića. Sve bi se ukoliko to vremenski 
uvjeti budu dozvoljavali održalo vani, a ako bi vremenske prilike bile nepogodne onda bi se 
održavanje premjestilo u dvoranu uz poštivanje broja posjetitelja koji smiju ući u prostor, te 
poštujući sve preporuka HZJZ-a i stožera Civilne zaštite. Također može se organizirati i neko 
predavanje. U nedjelju, 4. listopada nakon svete mise organiziralo bi se druženje u crkvenom 
dvoru ukoliko situacija to bude dozvoljavala. 
Predsjednik je napomenuo i da bi se programska aktivnost Ribarska noć na Mistražu koja nije 
održana do sada pokušala organizirati u smanjenom obimu. Predložio je da se pokuša dogovoriti 
druženje građana uz šetnju oko bare, organizaciju autohtonih igara i kuhanje graha /kotlića. 
Sve će se definirati kroz rujan ovisno o razvoju događaja vezano uz epidemiju. Predsjednik će 
zatražiti sastanak s ravnateljicom Direkcije za mjesnu samoupravu vezano uz navedeno. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i suglasno je s predloženim. 
 

 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić obavijestio je nazočne o sastanku kojem je prisustvovao ,a vezano uz 
program EPK Rijeka 2020, 27 susjedstava, susjedstvo Pehlin. Sastanak je održan 4. kolovoza 
2020. godine te se razgovaralo o održavanju programa susjedstva Pehlin. Program pod nazivom 
„Zajedno u različitosti“ koji se zbog pandemije COVID-19 nije održao u svibnju kao što je prvotno  
planirano, planira se održati 18. prosinca 2020. godine u smanjenom obimu. Planirano je 
otvorenje održati u Domu kulture Pehlin uz izložbu slika autorica s Pehlina, Pehinarske feštare i 
gospodu, te čitanje čakavskih stihova Ivana Rudanovića. Program bi se nastavio u Osnovnoj 
školi Pehlin, Češkom domu i na Rujevici. Planiran je dolazak gostiju iz Rumunjske. Sve je još 
potrebno konačno definirati , te pratiti situaciju vezanu uz pandemiju COVIDA-19. 
Član Vijeća Aljoša Bratuša izrazio je bojazan da se programom neće kvalitetno predstaviti Pehlin, 
nego se želi samo zadovoljiti forma. Predsjednik mu je odgovorio da smatra da se programom 
prezentira tradicijski Pehlin kroz maškare, čakavske pjesme, ali se ne smije zaboraviti ni 
multikulturalnost Pehlina i brojne manjine koje djeluju na Pehlinu . 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
 

AD 3 
• Član Vijeća Aljoša Bratuša izrazio je žaljenje sve češćim devastiranjem šetnice i područja 

oko Mistraž bare. Smatra da je žalosno da se veliki trud i ulaganje u prostor konstantno 
uništava. Rampa koja se nalazi na početku šetnice učestalo je otvorena pa se pojedinci 
autima spuštaju do bare. Smatra da bi trebalo postaviti kamere i pozvati policiju na 
sastanak vezano uz problematiku. Predsjednik ga je izvijestio da se područje često obilazi 
i da se štete koje nastaju od nesavjesnih pojedinaca prijavljuju. Veliki broj ljudi koristi 
područje Mistraža kao šetnicu i odmorište i velika većina ostavlja područje urednim.  
Smatra da je potrebno kada se uoče pojedinci koji uništavaju i neprimjereno se ponašaju 
pozvati policiju kako bi reagirala, ali većinom se to dešava u noćnim satima. Vrlo je  
upitno da li bi i tko iz Grada htio postaviti kamere na rampu. 

• Članovi Vijeća Aljoša Bratuša i Radjana Janković izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog 
toga što nisu obaviješteni o terminu polaganja cvijeća i svijeća na Dan pobjede i 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza. Smatraju postupak nekorektnim i da kao članovi 
Vijeća imaju pravo sudjelovati u svim događanjima koje Vijeće organizira. Nakon obilaska 
spomenika/polaganja uočili su druženje u prostorijama Doma kulture o kojem također nisu 
ništa znali.  Predsjednik im je odgovorio da se polaganje cvijeće i svijeća prilikom bilo 
kojeg blagdana odvija uvijek u isto vrijeme (u 9 sati) i smatra da polaganje cvijeća od 
strane drugih Udruga s područja Pehlina treba biti nakon Vijeća, te nije korektno da one 
remete protokol. Druženje u Domu organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata koja ima sklopljen godišnji ugovor o korištenju prostora mjesne 
samouprave. 
 

Zaključak: 
• Uputiti će  se upit Gradu rijeci o mogućnostima postave nadzora na rampu prema 

Mistražu. 
• Svi Vijećnici MO Pehlin će se obavještavati o terminima događanjima programskih 

aktivnosti VijećaMO Pehlin. 
 

 
 

 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


