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ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
6. sjednica VMO Pećine održana je 3. srpnja 2019. (srijedA) s početkom u 16.00 sati u prostorijama 
MO Pećine, Janka Polića 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 

 
Zapisnik s 6. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti za 2020. godinu – prijedlozi i usvajanje  
2. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest  
3. Naplata parkiranja u Ulici Janka Polića Kamova – obavijest 
4. Uklanjanje montažnih objekata, premještanje ograde sa privatne okućnice 

i izgradnja rotora (Šetalište Trinaeste divizije kbr 112) – obavijest    
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija podsjetio je kako programe aktivnosti za 2020. godinu treba 
usvojiti do 20. srpnja 2019., a u skladu sa donošenjem prijedloga izrade Proračuna Grada Rijeke 
za 2020., kao i projekcija za 2021. i 2022.  
Tijekom rasprave članovi VMO predložili su slijedećih pet (5) programa u ukupnom iznosu od 
20.000,00 kn: 
• Pusni utorak – maškarana zabava – veljača – 2.700,00 kn 

- suradnja: Maškarana udruga Lako ćemo i Osnovna škola Pećine 
• Veseli Uskrs – likovna radionica za polaznike Dječjeg vrtića Veseljko i oslikavanje zida  

                         kod Osnovne škole Pećine – travanj – 2.300,00 kn 
                   - suradnja: Dječji vrtić Veseljko i Osnovna škola Pećine 

• Dan MO Pećine – travanj i svibanj – 8.000,00 kn 
- 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 
- obilazak Ville Ružić  
  suradnja: Theodor de Canziani (voditelj) i Klub starijih osoba Pećine 
- izložba fotografija Rijeka nekad i sad 
  suradnja: Marijan Matković 
- izložba Reljefni portreti slavnih Sušačana 
  suradnja: Škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

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

• Doček Sv. Nikole – prosinac – 4.900,00 kn 
       - podjela poklona  
         suradnja: Osnovna škola Pećine i Maškarana grupa Lako ćemo  

              - razgledavanje jaslica u Villi Ružić 
                suradnja: Theodor de Canziani (voditelj) 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog Programa rada za 2020. godinu.  
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija podsjetio je VMO  kako su u razdoblju od 25. srpnja 2014.  
do 27. lipnja 2019. godine arhivirana 34 dopisa – 10 od MO i 24 izvana, ali predmet ''rampa''  
nije riješen. 
Ukratko je naveo najvažnije datume: 
• 25. travnja 2014. – zaključkom gradonačelnika nalaže se Diver sport centru d.o.o., a zbog 

promjene djelatnosti u prostorima na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 28, postavljanje 
dviju rampi na daljinski,  

• 11. travnja 2017. – MO Pećine podržao je zahtjev građana za uklanjanje rampe,  
• 5. prosinca 2017. – zaključkom gradonačelnika nalaže Diver sport centru uklanjanje rampe; s 

istim su upoznati Dragan Rukavina, Slobodan Škalamera i MO Pećine, 
• 22. listopada 2018. – Sanjin Valerijev obvezao se ukloniti rampu u roku od 8 dana od 

zaprimanja zapisnika; rampa je pomaknuta 20-tak metara niže od prijašnje lokacije. 
• 11. prosinca 2018. – Odjel gradske uprave za komunalni sustav traži od Ministarstva mora, 

prometa i veza pomoć u rješavanju, 
• 25. veljače 2019. – Ministarstvo postupak rješavanja prebacuje Hrvatskim cestama d.o.o., 
• 3. travnja 2019. – Hrvatske ceste d.o.o. traže od Diver sport centra uklanjanje rampe u roku 

od 15 dana od primitka dopisa i dostavu akta temeljem kojeg je rampa podignuta, 
• 23. travnja 2019. – Sanjin Valerijev u odgovoru osporava nadležnost Hrvatskih cesta d.o.o., 
• 24. travnja 2019. – Dragan Rukavina prvi puta dostavlja dopis MO Pećine u kojem iznosi 

pregled izgradnje priključka i podizanje rampe, 
• 7. lipnja 2019. – Hrvatske ceste d.o.o. navode kako ovom prometnom površinom upravlja 

Grad Rijeka i ona ne predstavlja dio državne ceste, 
• 17. lipnja 2019. – Dragan Rukavina dostavlja dopis i fotografije o povijesnom stanju dvorišnog 

dijela zgrade na kbr 28, 
• 27. lipnja 2019. – Direkcija za komunalno redarstvo odgovora Hrvatskim cestama d.o.o. kako 

je navedeni priključak, temeljem zemljišnih knjiga i katastarske isprave, dio državne ceste te 
su one nadležne za poduzimanje upravnih i tehničkih mjera u vezi postavljene rampe.  
 

Nakon rasprave predloženo je da se od nadležnih institucija Republike Hrvatske i Grada Rijeke 
traži rješenje predmeta ''rampe'' na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, odnosno građana - 
stanara i gospodarskih subjekata na adresi Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 28 i kućni broj 
30. 
 



U tom smislu uputit će se dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija za 
komunalno redarstvo, a na znanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, n/p pročelnica 
Irena Miličević, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, n/p pročelnica Denis Šulina i 
Hrvatskim cestama d.o.o. 
 
Odgovor će se dostaviti i novinarki Novog list Ljiljani Hlača, a na njen upit od 18. lipnja 2019. 
godine te je za potrebne informacije uputiti slijedećima: 
1. Hrvatske ceste d.o.o. – Nikole Tesle 9 
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija za komunalno redarstvo – Dolac 8 
3. Odjel  gradske uprave za gospodarenje imovinom – Titov trg 3 
4. Dragan Rukavina – Šetalište Trinaeste divizije 28 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 3. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa upitom g. Davora Lukasa u vezi uvođenja 
naplate parkiranja u Ulici Janka Polića Kamova. Kao razlog naveo je otežano parkiranje vozila 
stanara zbog učestalog parkiranja vozila turista i građana koji ovdje ne stanuju. Za primjer je 
naveo uvođenje naplate parkiranja u Strossmayerovoj ulici. 
Predloženo je da se idućeg tjedna sazove sastanak sa nadležnima – TD Rijeka promet d.d., 
Rijeka plus d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. i Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom na zahtjev građana (Šetalište 
Trinaeste divizije kbr 112) u vezi: 1. uklanjanja montažnih objekata i autobusne čekaonice, 2. 
uklanjanja ograde i obilježavanje kolnog prilaza i 3. nadzora na nepropisno zaustavljenim i 
parkiranim vozilima. 
 
Napomenuo je kako su građani zahtjev sa dodatkom u vezi izgradnje rotora uputili 11. lipnja 2019. 
godine gradonačelniku, a o čemu je MO upoznala Direkcija za mjesnu samoupravu. 
Prvi zahtjev proslijeđen je putem pisarnice 14. lipnja 2019. godine i to: Hrvatske ceste d.o.o. 
(zahtjev 1.), TD Rijeka promet d.d. (2.) i Direkcija za prometno redarstvo (3.).    
Isto je na znanje dostavljeno Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti.  
 
Gđi. Arsenija Marečić, koja je uz gđu. Alenku Badovinac, a u ime vlasnika zemljišta na 
katastarskoj čestici 6856 zahtjev dostavila, obaviještena je sa poduzetim radnjama putem 
elektronske pošte 17. lipnja 2019. godine. 
 
Odgovor na prošireni zahtjev dostavljen je Direkciji za mjesnu samoupravu 18. lipnja 2019. 
godine, a isti je Direkcija proslijedila gradonačelniku, TD Rijeka promet d.d., n/p direktorica 
Spomenka Mičetić, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, n/p pročelnica Irena Miličević, 
Direkciji plana, razvoja i gradnje, n/p v.d. ravnateljica Irena Markotić, Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, n/p pročelnik Srđan Škunca i Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu, n/p pročelnik Vukelić Mladen. 
 
 
 
 



Do održavanja ove sjednice primljen je odgovor Direkcije za prometno redarstvo u kojem se 
navodi slijedeće: 
1. Djelatnici Direkcije obavljaju poslove nadzora prioritetno na području užeg centra grada te na 

mjestima kojima gravitira veći broj građana (npr. parkirališne površine ispred sportskih 
objekata i trgovačkih centara).  

2. Prometni redari zbog ograničenih ljudskih i vremenskih resursa ne mogu neprekidno biti 
prisutni na niz dislociranih točaka, osobito sada obzirom na posebne zadatke zbog radova na 
Krešimirovoj ulici.  

3. Ukoliko vozilo/vozila onemogućavaju prilaz drugim vozilima (interventna, dostavna) građani 
mogu takav slučaj prijaviti na besplatni dežurni telefon za građane 0800 5101 radnim danom u 
vremenu od 6.30 sati do 20.00 sati te će redari izaći u najkraćem mogućem roku i 
sankcionirati nesavjesnog vozača.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 

AD 6. 
A) Uređenje drvoreda 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako je KD Čistoća d.o.o. prošlog tjedna  
uređivala drvorede u ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polića Kamova, a temeljem 
primjedbe građana na stanje drvoreda od 29. svibnja 2019. i odgovora Gradske uprave od 5. 
lipnja 2019. godine.  
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


