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ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
27. sjednica VMO Pećine održana je 13. studenoga 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17.00 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 26. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanim aktivnosti 
- Mjerenje tlaka i šećera u krvi 
- Azil – Dan zaštite životinja  

2. Predstojeća aktivnost 
- Doček  Djeda Božićnjaka 

3. Komunalni prioriteti za 2018. godinu – usvajanje 
4. Komunalni nered iza trafostanice HEP-a – obavijest  
5. Vozni redovi linija 1 i 1A – obavijest 
6. Postavljanje spomen obilježja – obavijest  
7. Rampa kod Diver sport centra – obavijest 
8. Riječki program lokalnog partnerstva – obavijest  
9. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

A) Mjerenje tlaka i šećera 
Mjerenje tlaka i šećera održano je 3. listopada 2017. u prostorijama MO Pećine u suradnji sa 
Gradskom organizacijom Crvenog križa Rijeka. 
Akciji se odazvalo petero građana.  
 

      Zaključak: 
      Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 



B) Azil – Dan zaštite životinja 
U subotu, 21. listopada 2017. obilježen je Dan zaštite životinja. Tom prilikom građani su 
donirali materijalna i novčana sredstva Skloništu Lič.  
Programu se odazvalo deset građana sa svojim kućnim ljubimcima i voditeljica Skloništa Lič, 
gđa. Milka Miljanović.  
Doniranje prikupljenog materijala objavila je Nova TV. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 
AD 2 

Doček Djeda Božićnjaka priredit će se u suradnji sa OŠ Pećine i Maškaranom grupom Lako 
ćemo.  
Za stariju grupu program dočeka biti će u utorak, 12. prosinca 2017. u OŠ Pećine, a za mlađu u 
srijedu, 13. prosinca 2017. u prostorijama MO. 
Tajnik MO g. Marijan Matković dogovorit će nabavku poklona sa Brodokomerc Nova. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog dočeka Djeda Božićnjaka. 
 
 
Ad 3. 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je obrađene prijedloge komunalnih prioriteta 
za 2018. Od 44 prijedloga prihvaćena su 32 od kojih je VMO predložilo 7 za realizaciju u 2018: 
 
1. Sanacija kolnika u Ulici Pećine od kućnog broja 13 do kućnog broja 15 
2. Sanacija stolova za stolni tenis na plaži Grčevo 
3. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 41 
4. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 25 
5. Sanacija stubišta od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 31 do Ulice Janka 

Polić Kamova kod kućnog broja 34 
6. Sanacija stubišta od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 61 do Ulice Janka 

Polić Kamova kod kućnog broja 50 
7. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici Šetalište Trinaeste divizije između kućnog 

broja 108 i kućnog broja 110 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta za realizaciju  
     u 2018. 
 
 
Ad 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa odgovorom HEP-a u vezi komunalnog nereda 
iza trafostanice (Janka Polić Kamova kbr 39).  
Nered je prijavio ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade na adresi Janka Polić Kamova 37. 
Prostor je očišćen i od strane MO Pećine prijavljen Dezinsekciji za provođenje mjera deratizacije i 
dezinsekcije u listopadu 2017. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje. 

 
 
 
 



Ad 5. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD Autotrolej d.o.o. u vezi voznih 
redova linija 1 i 1A, a u kojem se navodi kako će se provesti ispitivanje  potreba za uvođenjem 
dodatnih polazaka linije 1 i produljenje linije 1A do Pećina. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje. 

 
 
Ad 6. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi prijedloga za postavljanjem spomen 
obilježja Hinku Rešu kod zgrade u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kbr 106. 
U odgovoru se navodi kako za postavljanje spomen obilježja nisu prikladni ogradni zid (mala 
površina) i zgrada (uvučenost od ceste onemogućuje čitljivost i vidljivost). 
Slijedom navedenog VMO nije usvojilo prijedlog g. Ivana Vilkea za postavljanje spomen obilježja 
Hinku Rešu. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno nije usvojilo prijedlog za postavljanje spomen obilježja 
Hinku Rešu. 

 
 
Ad 7. 

G. Slobodan Škalamera izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za gospodarenje 
imovinom u vezi prometnog rješenja na prometnici kod kućnih brojeva 28 1, 28A i 30A u Ulici 
Šetalište Trinaeste divizije.  
Prema odgovoru rampu bi trebalo ukloniti te će g. Slobodan Škalamera o istome obavijestiti 
gradonačelnika zbog donošenja novog zaključka. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje. 

 
 
Ad 8.  

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa objavljenim javni pozivom građanima, 
udrugama i mjesnim odborima na prijavu projekata za Riječki program lokalnog partnerstva za 
2018. godinu. Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2017. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
AD 9. 

A) Besplatno korištenje prostora mjesne samouprave 
Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je VMO sa 2 zahtjeva za besplatno korištenje prostora 
MO. 
Glazbeni sastav Duo Rona, koristio bi prostor za glazbene vježbe utorkom od 18 do 19 sati. 
Sastav bi sudjelovao u programima MO. O istome je VMO donijelo pozitivan zaključak na 
prethodnoj sjednici, ali tada nije bio poznat termin korištenja prostora. 
G. Duško Jelača, licencirani bioenergetičar, prostor bi koristio za pomoć bolesnoj djeci od 
astme, spastičkog i opstruktivnog bronhitisa te alergija.  
 

      Zaključak: 
1. Vijeće MO Pećine jednoglasno je odobrilo besplatno korištenje prostora glazbenom     

sastavu Duo Rona koji će isti nastupiti u programu obilježavanja Dana MO Pećine. 



2. Vijeće MO Pećine jednoglasno nije odobrilo korištenje prostora g. Dušku Jelači iz 
ovih razloga: 
- Odlukom o korištenju prostora nije predviđeno korištenje prostora mjesne 

samouprave u medicinske svrhe. 
- Prostor (sala) nije primjeren za navedenu aktivnost, pogotovo ne u zimskim  

mjesecima, dok se manji prostor ne iznajmljuje. 
 
B) Sanacija obalnog prostora kod bivšeg hotela Park 

G. Ante Benić dostavio je upit u vezi stanja obalnog prostora ispod bivšeg hotela Park.  
Tajnik MO g. Marijan Matković upit je proslijedio Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
Prema odgovoru gđe. Ivane Pavačić (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) o istome će 
se odgovoriti u suradnji sa Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, a o čemu je tajnik MO obavijestio g. Anta Benića. 
 

      Zaključak: 
      Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
C) Besplatno savjetovanje građana-potrošača 

Udruga Istarski potrošač i Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada dostavila je obavijest o 
besplatnom savjetovanju građana-potrošača. Savjetovanje se održava svakog ponedjeljka, 
počevši od 20. studenoga 2017. do 19. veljače 2018. od 11 do 13 sati u Robnoj kući RI (Riva 
6 – četvrti kat). 
 

      Zaključak: 
      Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
D) Parkiranje osobnih vozila u garaži Tower center Rijeka 

Tajnik MO Marijan Matković obavijestio je VMO sa primjedbama nekoliko građana u vezi 
dostavljene obavijesti Tower center Rijeka d.o.o. o nemogućnosti korištenja prostora garaže 
za parkiranja osobnih vozila tijekom noći. 
Prema riječima gđe. Sonje Čuić (bivša tajnica MO) i gđe. Maje Baković (TC Rijeka) ne postoji 
pisani dokument kojim se građanima dozvoljava korištenje garaža za parkiranje osobnih 
vozila.  
Gđa. Maja Baković navela je i problem ostavljenih vozila pod ceradom i bez registarskih 
tablica. 
Članovima VMO također nije poznato pisano odobrenje za korištenje garaža u gore navedenu 
svrhu.  
 

      Zaključak: 
      Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


