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ZAPISNIK 
S 26. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
26. sjednica VMO Pećine održana je 26. rujna 2017. (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Pećine, Janka Polić Kamova 73 A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Veljko Karabaić, predsjednik VMO 
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO 
- Željko Ševerdija, član VMO 
- Ante Alić, član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
 
Zapisnik s 25. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti – obavijest  
- Mjerenje tlaka i šećera u krvi 
- Azil – Dan zaštite životinja 4. listopada 

2. Programske aktivnosti za 2018. godini – prijedlozi i usvajanje 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

A) Mjerenje tlaka i šećera 
Mjerenje tlaka i šećera organizirat će se u suradnji sa Gradskim organizacijom Crvenog križa 
Rijeka u utorak, 3. listopada 2017. od 10 do 11 sati u prostorijama MO Pećine. Građani će biti 
obaviješteni plakatima, na stranicama MO i putem medija (Novi list i Radio Rijeka).  
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
B) Azil – Dan zaštite životinja 

S obzirom na radove u Osnovnoj školi Pećine za ovaj program ne može se koristiti dvorište 
škole te je predložen prostor sa istočne strane škole ili odmorište kod MO Pećine.  
Nakon odgovora škole gđa. Dubravka Travalja će u dogovoru sa tajnikom MO pripremiti 
odvijanje ove aktivnosti.  

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 



AD 2 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić temeljem ovogodišnjih programskih aktivnosti i Uputa za 
prijavu programa za 2018. predložio slijedeće programe i termine odvijanja: 
 

1. Pusni utorak – veljača 2018. 
2. Veseli Uskrs – travanj 2018. 
3. Dan MO Pećine – travanj 2018. 

- rukometni turnir za najmlađe rukometaše 
- turnir u briškuli i trešeti 
- polaganje vijenaca na spomen obilježja antifašistima 
- razgledavanje Vile Ružić 
- kulturno-zabavni program 

4. Dan zaštite životinja – listopad  
5. Doček Svetog Nikole – prosinac  

 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić objasnio je prijedlog dočeka Svetog Nikole umjesto 
dosadašnjeg Djeda Božićnjaka time što je Sveti Nikola zaštitnik pomoraca i djece te time 
primjerenije njegovo obilježavanje. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
AD 3 

A) Korištenje prostora  
Tajnik MO Marijan Matković obavijestio je VMO o zamolbi gđe. Nataše Klarić za korištenje 
dvorane za potrebe glazbenog sastava te ponudi za sudjelovanje u programima MO. 
VMO odobrilo je korištenje dvorane  za navedenu aktivnost i prihvatilo ponudu. Slijedom 
navedenog dvorana će se moći koristiti besplatno. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo zahtjev za korištenje dvorane. 

 
B) Mjere deratizacije i dezinsekcije na području Pećina 

Dezinsekcija d.o.o. dostavila je obavijest MO Pećine  o poduzimanju mjera deratizacije i 
dezinsekcije na području Pećina u listopadu 2017. te traže dostavljanje kritičnih točaka. 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić predložio je lokaciju iza trafostanice HEP-a (Janka Polić 
Kamova kbr 39). Tajnik MO Marijan Matković napomenuo je kako je temeljem dojave g. Mata 
Matića (predstavnik stanara zgrade u Ulici Janka Polić Kamova 37A) 7. rujna 2017. komunalni 
nered prijavljen Direkciji za komunalno redarstvo, a Direkcija je pismeno je obavijestila HEP. 
Do danas je stanje prostora neizmijenjeno. 
   

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


