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ZAPISNIK 
S 21. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
21. sjednica VMO Pećine održana je 26. siječnja 2017. (četvrtak) s početkom u 18.30 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 
 
Ostali nazočni: 
- Vjekoslav Kovač, župnik 
 

 

Zapisnik s 20. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o planu izgradnje župne crkve 
- izvjestitelj: Vjekoslav Kovač, župnik  

2. Sanacija lokacije (Šetalište XIII. divizije 30)     
3. Sanacija nogostupa (Ul. Janka Polić Kamova 22)  
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Župnik Vjekoslav Kovač izvijestio je VMO o poduzetim radnjama u vezi izgradnje buduće župne 
crkve (Šetalište XIII. divizije 101).  
Napomenuo je kako ukupni troškovi iznose oko 2.000.000,00 kn, a za početne radove potrebno je 
prikupiti 200.000,00 kn. Do sada je prikupljeno 120.000,00 kn. Za 11. lipnja 2017. predviđen je 
obilazak lokacije buduće crkve u sklopu programa upoznavanja Pećina. 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić napomenuo je kako u idućem tjednu postoji mogućnost 
sastanka sa gradonačelnikom Grada Rijeke g. Vojkom Obersnelom na kojem će biti upoznat sa 
projektom. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 



AD 2 
G. Slobodan Skalamera izvijestio je VMO o urušavanju kućice s južne strane zgrade na Šetalištu 
XIII. divizije 30. Istaknuo je kako su teren i kućica u gradskom vlasništvu te kako postoje saznanja 
o micanju postavljene ograde zbog prolaza vozila.  
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić napomenuo je kako postoje naznake o poduzimanju 
određenih mjera od strane gradskih institucija. 
Predloženo je da se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav uputi dopis kojim će se zatražiti 
obavijesti o poduzetim mjerama na sanaciji lokacije. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 3 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa zahtjevom gđe. Ive Tijan, ovlaštene 
predstavnice suvlasnika zgrade u Ulici Janka Polić Kamova 22, kojim se traži sanacija nogostupa. 
Predloženo je da se zahtjev uputi TD Rijeka promet d.d. na izid mogućnosti rješenja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 

A) Premještaj autobusnog stajališta – Janka Polić Kamova 91 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa upitom gđe. Ksenije Pehar u vezi 
premještaja autobusnog stajališta kod zgrade u Ulici Janka Polić Kamova kućni broj 91.  
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić podsjetio je kako je VMO o istome donijelo zaključak na 
prošloj sjednici, ali zbog radova nije bilo u mogućnosti odgovoriti, a što će učiniti nakon ove 
sjednice. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 
 
 

B) Osnovna škola Pećine – Projekt ''Ivana Brlić-Mažuranić'' 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pozivom OŠ Pećine na sastanak u utorak, 
7. veljače 2017. u vezi dogovora o početku rada na projektu ''Ivana Brlić Mažuranić''.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 

C) Programske aktivnosti VMO-a za 2017. (informacija),  
Financiranje programskih aktivnosti (upute) i  
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s gore navedenim materijalima u vezi 
usvojenih programskih aktivnosti VMO-a i njihovih financiranja.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 
 



D) Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Rijeke i 
o prijedlogu izmjena i doouna generlnog urbanističkog plana Grada Rijeke 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa obavijesti o gore navedenim javnim 
raspravama koje traju od 27. do 31. siječnja 2017. s mogućnošću uvida u prijedloge od 19. do 
31. siječnja 2107. u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju od 8.30 do 
15.30 sati i na web stranici: www.rijeka.hr. 
Primjedbe se mogu dostaviti do 31. siječanja 2017. u pisanom obliku ili izjaviti u zapisnik 
tijekom javnog izlaganja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 

E) Sanacija nogostupa – prijedlozi. 
Zamjenica predsjednika VMO gđa. Dubravka Travalja predložila je za sanaciju nogostup u 
Ulici Šetalište XIII. divizije od kućnog broja 54 do 56.  
Temeljem toga predloženo je da tajnik MO u skorije vrijeme obiđe teren i izvijesti VMO o 
stanju nogostupa kako bi se o istome obavijestile nadležne službe.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


