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ZAPISNIK 
S 32. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
32. sjednica VMO Pećine održana je 12. lipnja 2018. (utorak) s početkom u 14.00 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 31. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti za 2019. godini – prijedlozi i usvajanje  
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić podsjetio je kako je program aktivnosti za 2019. potrebno 
usvojiti prije izbora za članove mjesnih odbora, a zbog rokova za donošenje financijskog plana 
Grada Rijeke. 
Tijekom rasprave članovi VMO predložili su slijedećih pet (5) programa u ukupnom iznosu od 
20.000,00 kn: 
• Pusni utorak – maškarana zabava – 3.400,00 kn – veljača  

- suradnja: Maškarana udruga Lako ćemo i Osnovna škola Pećine 
• Veseli Uskrs – likovna radionica za polaznike Dječjeg vrtića Veseljko – 1.500,00 kn – travanj 

                   - suradnja: Dječji vrtić Veseljko i Osnovna škola Pećine 
• Dan MO Pećine – 8.600,00 kn – travanj i svibanj 

- polaganje vijenaca na tri (3) spomen obilježja antifašističkom pokretu 
  suradnja: UABA grada Rijeke – podružnica Pećine i Osnovna škola Pećine 
- rukometni turnir za najmlađe 
  suradnja: Rukometni klub Pećine 
- turnir u briškuli i trešeti 
- obilazak pećinskih plaža  
  suradnja: Theodor de Canziani (vodič) i Klub starijih osoba Pećine 
- oslikavanje Stuba Malika Tintilinića 

         suradnja: Osnovna škola Pećine 



• Dan zaštite životinja – 2.100,00 kn – listopad 
suradnja: Veterinarska stanica Rijeka i sklonište za životinje 

• Doček Sv. Nikole – 4.400,00 kn – prosinac 
suradnja: Osnovna škola Pećine i Maškarana grupa Lako ćemo  

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo programske aktivnosti za 2019.  
 
 
AD 2. 

A) Kružno raskrižje na području Plumbuma 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom gđe. Arsenije Marečić, a na 
zaključak VMO  kako nije potrebno dodatni tražiti uvid u katastarsku situaciju na području 
Plumbuma, a u vezi izgradnje rotora.  
U odgovoru se navodi kako će suvlasnici zgrade u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kbr 112 
novim sudskom postupkom protiv Hrvatskih cesta d.o.o. dokazati svoje pravo. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
B) Usporivači prometa u Spinčićevoj ulici 

TD Rijeka promet d.d. dostavio je e-mail kojim je izvijestio VMO sa zamolbom Hostela 
Dharma za postavljanjem usporivača prometa (tzv. ležeći policajci) ispred ulaza u hostel i 
dvorišta susjednih obiteljskih zgrada, a sa ciljem zaštite gostiju hostela i ostalih sudionika 
prometa od nedozvoljenog brzog prolaska vozila. 
U odgovoru TD Rijeka prometa d.d. navodi se kako se ovakve prepreke postavljaju  
prvenstveno u blizini školskih i predškolskih ustanova i drugih objekata koji svakodnevno 
privlače velik broj pješaka. Navodi se i kako ovakve prepreke izazivaju prilično neugodnu i 
glasnu buku, te isto dovodi do primjedbi građana za njihovim uklanjanjem.  
O istome će bit obaviještena prometna policija od koje će se zatražiti jači nadzor na ovoj 
lokaciji. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
C) Buka iz Remontnog brodogradilišta Viktor Lenac 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prijavama g. Siniše Hosta (Ulica Franje 
Belulovića kbr 22 – MO Gornja Vežica) u vezi buke iz RB Viktor Lenac. Prijave su dostavljene 
i mjesnim odborima Gornja Vežica i Podvežica. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

A) Proširenje javne rasvjete 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je rješenje kojim se TD Energo d.o.o. 
odobrava proširenje javne rasvjete u Ulici Šetalište Trinaeste divizije na k.č. 4243/2, k.o. 
Sušak, u dužini od 24 m. Rok za izvođenje je od svibnja do 31. prosinca 2018. 
Proširenje javne rasvjete planirano je izvesti kroz komunalne prioritete za 2018. na stepeništu 
u Ulici Šetalište Trinaeste divizije između kućnog broja 108 i kućnog broja 110, a na prijedlog 
građana. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 



A) Postavljanje prometnih stupića u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kbr 131 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav odobrio je TD Rijeka promet d.d.  postavljanje 
prometnih stupića u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 131, a temeljem 
prijedloga g. Radenka Štiglića. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Sjednica je završila u 15.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


