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ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
15. sjednica VMO Pećine održana je 11. veljače 2020. (utorak) 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 14. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeća aktivnost 
- Pusni utorak 

2. Uređenje prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova – obavijest 
3. Orezivanje drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova – obavijest  
4. Oštećenje kule iznad plaže Glavanovo – obavijest  
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će program Pusni utorak biti organiziran u 
suradnji sa OŠ Pećine u utorak, 25. veljače 2020. godine s početkom u 15.00 sati.  
Za program su predviđena troškovi u iznosu od 2.700,00 kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 2 
     Slijedom razlike sredstava za komunalne prioritete iz 2019. godine u visini od 15.412,50 kn TD 

Rijeka promet d.d. je prema prijedlogu VMO uredilo prstenove drvoreda u Ulici Janka Polića 
Kamova između kućnih brojeva 22 i 24. 

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  



AD 3. 
     MO Pećine primio je primjedbu na stanje drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova i prijedlog za 

orezivanjem stabala. 
U odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni sustav navedeno je slijedeće:  
U skladu s Vašim zahtjevom obavještavam Vas da u sklopu Programa i plana za ovu godinu nije 
predviđeno orezivanje svih stabala u Ulici Janka Polić Kamova.  
Slijedom navedenog tijekom ove zime uklonit će se grane da ne zaklanjaju javnu rasvjetu, a 
tokom godine, one koje budu smetale prolazu turističkog autobusa. Napominjem da zbog 
mogućeg nepoštivanja obavijesti zabrane parkiranja koje će se postaviti prije izvođenje radova, 
nije moguće precizirati vrijeme realizacije istih. 
 
Slijedom odgovora i prijedloga građana Odjelu je predloženo uređenje drvoreda za 2021. godinu. 

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 4. 
     MO Pećine prijavio je Direkciji za komunalno redarstvo 13. veljače 2019. godine oštećenje kule 

iznad plaže Glavanovo. Kako u međuvremenu stanje nije sanirano, prijava je ponovljena 8. 
siječnja 2020. godine. 
U odgovoru Direkcije navedeno je kako isto nije u njihovoj nadležnosti te da je prijava dostavljena 
Građevinskoj inspekciji (1. ožujka i 29. kolovoza 2029. godine).  
S obzirom na neočitovanje Inspekcije, predloženo je MO-u Pećine upućivanje prijave što je i 
učinjeno 6. veljače 2020. godine. 

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 5. 

A) Rasvjeta na krovu / terasi Tower Center Rijeka 
MO Pećine primio je primjedbu građana na pojačanu rasvjetu na krovu / terasi TC Rijeka koja 
svojom jačinom ometa san građanima. 
U odgovorima TC Rijeka navedeno je slijedeće: 
Zamijenjeno je nekoliko prvih lampi u sklopu projekta zamjene postojeće i dotrajale rasvjete sa 
led rasvjetom koja je energetski učinkovita.  
Zamjena će biti napravljena prema projektu upravo u svrhu  smanjenja svjetlosnog 
onečišćenja te smo vašu kritiku poslali projektantima koji su već poduzeli određene mjere, u 
smislu traženja od proizvođača zamjenu lampi s drugima koje bi svjetlo bacalo samo na 
parking.  
S obzirom da je krov javna površina i otvoren noću, ne smijemo gasiti rasvjetu, no možemo 
smanjiti broj lampi koje će svijetliti. 
 
Poslikali smo stanje na krovu te smatramo da rasvjeta ne bi trebala stvarati razliku, no molimo 
mišljenje vas i vaših građana. 
U međuvremenu čekamo i odgovor projektanta o istome. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Radovi u Tower Center Rijeka  
Na primjedbu građana o buci prilikom noćnih radova (od 22.00 do 6.00 sati) proteklog tjedna 
unutar prostora TC Rijeka odgovoreno je slijedeće:  
Vezano za buku, imamo dva nova velika zakupca, McDonalds koji je gotov s grubim radovima 



i PEPCO koji je također jučer završio s bučnim radovima na spajanju lokala, a koje su smjeli 
raditi samo noću. Sada se kreće sa tihim radovima pa buke ne bi trebalo biti, ali u slučaju 
ponavljanja, molimo vas da nam javite. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

C) Stanje okoliša okućnice – Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 
O stanju okoliša u gore navedenom stambenom objektu MO Pećine izvijestio je Direkciju za 
komunalno redarstvo u listopadu 2019. godine. U odgovoru su navedene radnje Direkcije 
prema opunomoćeniku vlasnika nekretnine. 
Kako do danas nema promjena (zapušten izgled zelenila, oštećena ograda, devastiran izgled 
objekta) MO uputio je dopis Direkciji sa zamolbom za izvješće o poduzetim radnjama. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


