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ZAPISNIK 
S 23. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
23. sjednica VMO Pećine održana je 5. travnja 2017. (srijeda) 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 
 
Ostali nazočni: 
 
 
Zapisnik s 22. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Karnevalska fešta - Pusni utorak 

2. Predstojeće aktivnosti 
- Veseli Uskrs na Pećinama 
- Oslobođenje Sušaka 

3. Obilazak terena – izvješće 
4. Komunalni prioriteti za 2018. godinu – obavijest   
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić napomenuo izvijestio je o održanoj aktivnosti Karnevalska 
fešta-Pusni utorak. Aktivnost je održana 28. veljače 2017. u suradnji sa Osnovnom školom Pećie i 
Maškaranom grupom Lako ćemo. Učenici su iz škole stigli do MO u pratnji roditelja, nastavnika i 
djelatnika Policijske uprave primorsko-goranske.  
Troškove aktivnosti financirao je Odel gradske uprave za samoupravu i upravu. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 



AD 2 
A) Veseli Uskrs 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je sa Osnovnom školom Pećine i 
Dječjim vrtićem Veseljko za 12. travnja 2017. dogovorena likovna radionica u prostoru 
mjesnog odbora od 9.00 do 12.00 sati za dvije vrtićke grupe po 15 djece. Radionicu će voditi 
nastavnica likovnog odgoja OŠ Pećine. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
B) Oslobođenje Sušaka 

Obilježavanje 72. godišnjice oslobođenja Sušaka obilježit će se 26. travnja 2017. u suradnji sa  
UABA Rijeka-podružnica Pećine i uz prigodni program učenika OŠ Pećine te polaganjem 
vijenaca na tri spomen obilježja.   

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje 
 
 
AD 3 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o obilasku područja MO Pećine uz 
prisustvovanje predstavnika Direkcije za komunalno redarstvo (Srđan Stupar), Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti (Zoran Tadić), TD Rijeka promet d..d. (Leo Kurilić i Vladislav 
Klobučar) i tajnika MO Pećine (Marijan Matković). 
Tajnik MO g. Marijan Matković naglasio je kako se do 7. travnja trebaju dostaviti predviđeni rokovi 
sanacije. 
Hrvatskim cestama dostavit će se dopisom oštećenja u njihovoj nadležnosti.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

Direkcija za mjesnu samoupravu objavila je 3. travnja 2017. poziv građanima, udrugama i ostalim 
zainteresiranima poziv za predlaganje manjih komunalnih radova.  
Prijedlozi se primaju do 21. travnja. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 5 

A) Nadzor brzine kretanja vozila – 19/20. travnja 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o provedbi 24-satne akciji nadzora 
brzine kretanja koju će Policijska uprav primorsko-goranska provesti 19/20. travnja. 
Temeljem poziva predložen je nadzor u ulicama Janka Polić Kamova i Šetalištu Trinaeste 
divizije. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 
 
 
 
 
 



B) Prometna problematika – razno. 
Gđa. Tanja Tomljenović obratila se MO sa slijedeća tri prijedloga: 
1. Kako bi se građanima olakšao prilaz Spinčićevoj ulici predlaže se ponovno postavljanje 

stepeništa kod kućnog broja 135 u ulici Šetalište Trinaeste divizije. Za sada građani 
moraju Spinčićevoj ulici prilaziti po Jadranskoj magistrali što je otežano zbog nepostojanja 
nogostupa. 
 

2. Za lakši prijelaz Ulice Šetalište Trinaeste divizije prema Ulici Pećine predlaže se 
postavljanje semafora između kućnih brojeva 118 i 131. 

 
3. Na nogostupu ispod odvojka za kućni broj 111 u Ulici Janka Polić Kamova predlaže se 

postavljanje prometnih stupića kako bi se onemogućilo parkiranje vozila na nogostupu, a 
čime se otežava prolaz pješacima. 

 
VMO predložilo je  da se o navedenom uputi dopis nadležnim institucijama.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

C) Uređenje pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polić Kamova kod kbr 38 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavilo je odobrenje TD Rijeka promet d.d. za 
proširenje pješačkog hodnika u punoj duljini pješačkog prijelaza pa sve do početka zaustavne 
linije, a nakon čega ide kosa linia koja spaja proširenje do ruba kolnika. 
   
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

D) Rampe  - Šetalište Trinaeste divizije 30 
G. Slobodan Škalamera prenio je VMO prosvjed stanara sa gore navedene adrese zbog 
nemogućnosti pristupa osobnim vozilima prostoru na južnoj strani zgrade. Pristup je 
onemogućen  postavljanjem 2 rampe kod Diver sport centra (Šetalište Trinaeste divizije 28). 
Predloženo je da se nadležnim odjelima u Gradu Rijeci uputi dopis. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

E) Posjet najstarijem umirovljeniku Pećina. 
Gradonačelnik g. Vojko Obersnel u pratnji predsjednika VMO g. Veljka Karabaića i tajnika MO 
Marijana Matkovića posjetio je 25. ožujka 2017. g. Šima Zvonka Lončarića, najstarijeg 
umirovljenika Pećina. 
G. Šime Lončarić, koji je tih dana proslavio 102. rođendan, više od 35 godina održavao je 
gradski sat na Korzu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


