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ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
25. sjednica VMO Pećine održana je 14. rujna 2017. (četvrtak) s početkom u 15.00 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 24. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Sport i rekreacija  
- Dan MO  

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

3. Komunalni prioriteti za 2018. godinu (prijedlog dopune) – obavijest 
4. Postavljanje kanti za smeće i vrećica za pseći izmet – obavijest  
5. Rampa kod Diver sport centra – obavijest 
6. Pješački prijelaz u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod k. br. 59 – obavijest  
7. Horizontalna signalizacija (Šetalište Trinaeste divizije k. br. 121) – obavijest  
8. Rotor na Plumbumu – obavijest 
9. Premještaj autobusnog stajališta u Ulici J. P. Kamova k. br. 91    
10. Podizanje zaštitnog zida u Ulici Janka Polić Kamova kbr. 94 i 96 – obavijest 
11. Postavljanje murala Kluba navijača Orijenta – obavijest   
12. Prometovanje linije 1 i 1A – prijedlog građana    
13. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova kbr 22  
14. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 



AD 1 
A) Sport i rekreacija 

Rukometni turnir uz nastup 3 ekipe najmlađih rukometaša pod vodstvom trenera Tomislava 
Kruljca održan je 24. svibnja 2017. u sportskoj dvorani Osnovne škole Vladimir Gortan.  
Turnir u briškuli i trešeti, za srednju i stariju generaciju, održan je 26. svibnja 2017. u 
prostorijama MO Pećine uz sudjelovanje 12 parova, predstavnika mjesnih odbora Kozala, 
Pećine i Podvežica.  
Programsku aktivnost financirali su Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu u ukupnom iznosu od 2.122,54 kn. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 

 
 
B) Dan MO Pećine 

Vijeće MO u suradnji s Maškaranom grupom Lako ćemo obilježilo je 8. lipnja 2017. Dan MO 
Pećine. Kroz ugodno druženje i zabavu vodio je Josip Bajok.  
Programsku aktivnost financirao je Odjel za gradsku samoupravu i upravu sa 4.443,83 kn. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
 
 
AD 2 

A) Mjerenje tlaka i šećera u krvi 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić predložio je da tajnik MO dogovori provođenje aktivnosti 
s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Građani će biti obaviješteni putem plakata, 
obavijestima na web stranici MO i u javnim glasilima. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
B) Azil – Dan zaštite životinja 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić predložio je da tajnik MO dogovori provođenje aktivnosti 
s Osnovnom školom Pećine. Građani će biti obaviješteni putem plakata, obavijestima na web 
stranici MO i u javnim glasilima. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
AD 3 

Temeljem prijedloga građana i uz suglasnost Odjela gradske uprave za komunalni sustav – 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dopunjeni su prijedlozi za uređenje i održavanje 
objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu i to: 

• Građevinsko uređenje postojećeg igrališta iza sanitarnog prostora na plaži Grčevo 
• Sanacija oštećenog stepeništa od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 41 do 

Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 38 
• Sanacija oštećenog stepeništa od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 61 do 

Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 50 
Ovime su za 2018. godinu predložena 42 prijedloga. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge. 



Ad 4 
Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti u vezi postavljanja kanti za smeće i vrećica 
za pseći izmet, a na prijedlog Omladinskog hostela Rijeka.  
U odgovoru se navodi kako postavljanje kanti za smeće u 2017. godini nije planirano, a nosači za 
vrećice za pseći izmet ne postavljaju se na javno-prometne površine jer su vlasnici obvezni nositi 
vrećice.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 
 
 
Ad 5 

G. Slobodan Škalamera izvijestio je VMO o održanom sastanku u Odjelu gradske uprave za 
gospodarenje zemljištem vezi rampe kod zgrade u Ulici Šetalište Trinaeste divizije k. br. 30. 
Na sastanku je zaključeno kako rampa nije postavljena prema propisima te će dogovoriti novi 
sastanak.  
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 

Ad 6 
Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi 
povećanja sigurnosti pješaka kod pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Trinaeste divizije k. br. 44 i 
59. 
Izvidom od 29. kolovoza 2017. utvrđen je veći broj pješačkih prijelaza na kojima je potrebna 
intervencija te će se sredstva za realizaciju predložiti kao dopuna komunalnih prioriteta MO 
Pećine za 2018. godinu. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 

Ad 7 
Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi 
postavljanja žute crte ispred ulaza u stambeni objekt u Ulici Šetalište Trinaeste divizije k. br. 121. 
Izvidom od 29. kolovoza 2017. utvrđeno je kako postavljanje žute crte nije dugoročno rješenje za 
siguran prolaz pješaka. Kao dugoročno rješenje bila bi izgradnja nogostupa, a to traži suglasnost 
stanara za ustupljivanje dijela zemljišta okućnice.  
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 

Ad 8 
G. Duško Luštica dostavio je MO obavijest o projektu rotora Plumbum i te traži pravovremeno 
upoznavanje građana sa budućim radnjama. 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić naglasio je kako je izgradnja rotora u nadležnosti Hrvatskih 
cesta d.o.o. i za sada MO Pećine nema saznanja u kojoj je fazi izgradnja rotora. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 



Ad 9 
Gđa. Ksenija Pehar, predstavnica suvlasnika zgrade u Ulici Janka Polić Kamova k. br. 95, ponovo 
se obratila MO Pećine u vezi premještaja autobusnog stajališta bliže Tower centru Rijeka. Kao 
razloge premještaja navodi: 

1. Oštećivanje okoliša zgrade od strane korisnika javnog prijevoza. 
2. Posjetiteljima Tower center Rijeka olakšati dolazak i odlazak. 

  
Članovi VMO podsjetili su na odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav, prema kojem 
bi pomicanje autobusnog stajališta oko 200 m niže došlo do neujednačenosti između udaljenosti 
autobusnih stajališta, a za isto je potrebna i suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o, a s čime je 
predlagatelj upoznat u siječnju ove godine. 
Također, novim autobusnim stajalištem ne rješava se ponašanje korisnika javnog prijevoza, već 
se problem prebacuje na novu lokaciju. 
Iz gore navedenih razloga VMO ne podržava prijedlog za premještajem autobusnog stajališta te 
predlaže slijedeće: 

1. Zaštiti prilaz navedenoj zgradi u dogovoru sa predlagateljem. 
2. Ponoviti zahtjev Brodokomerc Nova d.o.o. za uklanjanje stepenica kod bivšeg dućana. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 

Ad 10 
Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je VMO s odgovorom TD Rijeka promet d.d. prema kojem 
će početkom rujna započeti radovi na podizanju zida u Ulici Janka Polić Kamova kod k. br. 94 i 
96, a prema zahtjevu g. Maura Sandalja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 

Ad 11 
Klub navijača Orijenta dostavio je prijedlog za postavljanje murala na objekt uz željezničku prugu 
nasuprot Tower center Rijeka te za isto traži suglasnost MO Pećine. 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić predložio je da Klub navijača Orijenta dostavi MO Pećine 
suglasnost vlasnika objekta i crtež murala.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

Ad 12 
Stanari Pećina iskazali su negodovanje zbog voznog reda autobusne linije 1. S obzirom na 
prometovanje autobusa svakih 20-tak minuta radnim danom, a subotom i praznikom i rjeđe 
građani predlažu izmjenu voznog reda i produžetak linije 1A prema Pećinama.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
Ad 13 

Gđa. Iva Tijan,  predstavnica suvlasnika zgrade u Ulici Janka Polić Kamova k. br. 22, ponovo se 
obratila MO Pećine za sanaciju nogostupa ispred navedene zgrade. U tom smislu predlaže 
asfaltiranje ili neki drugi način uređenja kako bi se otklonila mogućnost ozljeđivanja na ovom 
neravnom dijelu nogostupa. 
VMO predložilo je da se na nogostupu posadi cvijeće. 



  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

Ad 14 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić obavijestio je VMO o komunalnom neredu iza trafostanice u 
Ulici Janka Polić Kamova kod k. br. 39. 
Tajnik MO Marijan Matković o istome je obaviješten od strane g. Matića Mata 7. rujna 2017. te je 
prijavu dostavio komunalnom redaru, a on pismenim putem HEP-u.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 

 
 
 

Sjednica je završila u 16.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 
 
 


