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ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
2. sjednica VMO Pećine održana je 13. veljače 2019. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Pećine, Janka Polić Kamova 73 A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Željko Ševerdija, predsjednik VMO 
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO 
- Veljko Karabaić, član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Nikola Pleša, član VMO 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeća aktivnost 
- Pusni utorak – obavijest  

2. Prometa problematika u Ulici Pećine – obavijest  
3. Parkirna mjesta u Ulici Šetalište Trinaeste divizije – prijedlog  
4. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o predstojećoj programskoj aktivnosti Pusni 
utorak koja će se organizirati u utorak, 5. ožujka 2019. uz sudjelovanje djelatnika i učenika OŠ 
Pećine i članova Maškarane grupe Lako ćemo. 
Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u visini od 3.200,00 kn. 
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
AD 2 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o održanom sastanku u srijedu, 6. veljače 2019. 
u prostorijama MO Pećine. Sastanak je sazvan na inicijativu građana, a u vezi prometovanja 
Ulicom Pećine.  



Sastanku su, osim građana, prisustvovali Kristina Banić (Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav – Direkcija plana, razvoja i gradnje), Robert Maršanić  i Igor Ausilio (TD Rijeka promet d.d), 
Marko Drpić i Jurica Mršić (Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za prometno 
redarstvo). 
Nakon prezentacije stanja od strane građana i predlaganja mogućih rješenja kako bi se olakšalo 
prometovanje i parkiranje u Ulici Pećine donijeti su slijedeći zaključci: 
 
1. Zbog olakšanja prometovanja ulicom Pećine predlaže se obilazak ulice Pećine 

od strane Prometne policije, III. policijske postaje i Direkcije za prometno redarstvo  
tijekom 24 sata i to svaka dva do tri sata.  

2. Obilazak bi se vršio u razdoblju od lipnja do rujna mjeseca 2019. godine i to: 
- prvi tjedni u navedenim mjesecima: Prometna policija i III. policijska postaja Rijeka 
- drugi tjedni u navedenim mjesecima: Direkcija za prometno redarstvo 

3. Predlaže se da Prometna policija putem sredstava za komunikaciju i provjeru vrši provjeru  
vozila prema prvom znaku zabrane ''Osim stanara, čistoće i interventnih vozila''.  

 
Slijedom prijedloga građana nadležnima će se predložiti da o izvršenim radnjama izvijeste MO 
Pećine putem dopisa ili zapisnika i da Prometna policija u svojem tjednom obraćanju na Radio 
Rijeci upozori građane i vozače na pojačani pregled i kažnjavanje zbog transparentnosti samog 
procesa ne navodeći termine same akcije. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Financijski plan VMO Pećine za 2019. 
 
 
Ad 3. 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa dopisom MO Centar-Sušak u vezi 
pokretanja inicijative za ucrtavanje plavih parkirnih mjesta pod naplatom u Ulici Šetalište Trinaeste 
divizije od kućnog broja 4 do 12 (MO Centar-Sušak) te do kućnog broja 24 ili 26 (MO Pećine). 
Kao razlog navodi se otežavanje parkiranja vozila stanara zbog parkiranja drugih vozila.   
VMO Pećine mišljenja je kako probleme prometovanja i parkiranja ne treba rješavati parcijalno, 
već u cijelosti, uključujući obje glavne prometnice na Pećinama: Šetalište Trinaeste divizije i 
Janka Polića Kamova. 
 
Zaključci: 
• Vijeće MO Pećine ne prihvaća predloženu inicijativu Mjesnog odbora Centar-Sušak.  
• Sa dosadašnjim aktivnostima u rješavanju prometne problematike Mjesnom odboru 

Centar-Sušak dostavit će se dokumentacija.    
  
 
AD 4. 

A) Prometovanje i parkiranje u Ulici Janka Polića Kamova 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. 
kojim se odbija prijedlog MO Pećine u vezi označavanja kosih parkirnih mjesta iz razloga:  
 

- nije uputno ukidati južni nogostup zbog velikog broja ulaza sa predmetne strane i 
velikog broja pješaka,  

- ukidanjem jednog prometnog traka smanjila bi se propusna moć prometnice. 
 
VMO Pećine nije zadovoljno odgovorom jer se prijedlogom nije tražilo ukidanje južnog 
nogostupa, a kamione i međugradske autobuse trebalo bi usmjeriti na državnu cestu D-404. 
    

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine ponovit će prijedlog TD Rijeka promet d.d. 
 



B) Zatvaranje stepeništa kod Dječjeg vrtića Veseljko 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za gospodarenje imovinom u vezi prijedloga građana za ponovnim omogućavanje prolaza 
stepenicama uz istočnu stranu vrtića (Ulica Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 73 do 
Ulice Janka Polića Kamova kod kućnog broja 58). 
Navedeni Odjel nije prihvatio prijedlog iz slijedećih razloga: 
 

- vrata su postavljena na zahtjev voditeljice CPO Sušak, uz suglasnost Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, a na čestici u vlasništvu Grada Rijeke, 

- vrata su postavljena prvenstveno iz razloga zaštite djece, postojala je  bojazan da 
djeca u trenutku izlaska u dvorište naiđu na razne predmete koji predstavljaju 
možebitnu opasnost za ozljeđivanje djece,  

- okućnica dječjeg vrtića kontinuirano uništavala od nepoznatih počinitelja,nedavno je 
izvršena energetska obnova objekta i vrtić je dobio novu fasadu, 

- slijedom činjenice da postoje dva javna stepeništa u neposrednoj blizini koja spajaju 
ulice Janka Polića Kamova i Šetalište Trinaeste divizije, ne stoji tvrdnja iz upita kako 
stanari kuće sa broja 73 gube izlaz na ulicu Janka Polića Kamova. 

 
Zaključak: 

          Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

C) Proširenje rasvjete na dječjem igralištu OŠ Pećine 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD Energo d.o.o. u vezi 
proširenja rasvjete na dječjem igralištu OŠ Pećine u kojem se predlaže rješavanje istog kroz 
komunalne prioritete. 
VMO mišljenja je kako na području Pećina ima za građane značajnijih komunalnih problema 
te da se o istome uputi dopis Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.   
 
 
Zaključak: 

          Vijeće MO Pećine će o proširenju rasvjete na dječjem igralištu Osnovne škole  
          Pećine izvijestiti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. 
 
 
 
 
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                             Željko Ševerdija 
 


