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ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
27. sjednica VMO Pećine održana je 2. ožujka 2021. (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 26. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Odgoda programske aktivnosti Pusni utorak – obavijest  
2. Komunalni prioriteti za 2021. godinu – obavijest  
3. Komunalni prioriteti za 2022. godinu – poziv  
4. Manifestacija na plaži Park hotel – obavijest  
5. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u vezi pandemije COVID-19 te na osnovu Odluke o 
nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge mjere i 
preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja donijete od strane 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 25. listopada 2020. godine i preporuke Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu od 26. listopada 2020. godine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine 
donijelo je u dogovoru s Osnovom školom Pećine na 27. sjednici VMO održanoj 2. ožujka 2021. 
godine odluku o neprovođenju planirane programske aktivnosti. 
Za planiranu programsku aktivnost bilo je osigurano 2.400,00 kn.    

                  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo odluku. 
 
 



AD 2 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s radovima na izvršenju komunalnih prioriteta za 
2021. godinu: 

 Predstavnici KD Čistoća d.o.o. izvršili su izvid prostora ispred zgrade u Ulici Janka Polića 
Kamova kbr. 46 te su s predstavnicom suvlasnika zgrade dogovorili hortikulturno uređenje 
prostora.  
Planirani troškovi iznose 9.000,00 kn. 

 KD Čistoća d.o.o. započela je prošlog tjedna sa hortukulturnim uređenjem prostora iza 
objekta na plaži Grčevo na kojem će se dodatno urediti dječje igralište.  
U daljnjim radovima Odjel gradske uprave za komunalni sustav urediti će prostor ispod 
sadašnjih ljuljački, postaviti ivičnjake, dodati nove dječje sprave i pijesak.  
Planirani troškovi iznose 70.000,00 kn.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 3 

Prema najavi Direkcije za mjesnu samoupravu idućeg tjedna bit će objavljen poziv za predlaganje 
komunalnih prioriteta za 2022. godinu.  
Građani će moći prijedloge dostaviti od 10. ožujka do 31. ožujka 2021. godine. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

Udruga Alterna dostavila je MO Pećine dopis kojim za 18. lipnja i 7. kolovoza 2021. godine u 
trajanju od 16.00 do 2.00 sata najavljuje kulturno-zabavnu manifestaciju (3D projekcije, techno, 
house i Chicago house glazba) na prostoru Plaže Park hotel.  
Identična manifestacija bila je organizirana i prošle godine. 
VMO Pećine predložilo je dati suglasnost za organiziranjem predmetne manifestacije uvažavajući 
potrebu organizatora, ali i stanovnika na pravo na mir u noćnim satima na području našeg 
mjesnog odbora te uz obvezu organizatora da pribavi sve potrebne dozvole od nadležnih tijela i 
osigura sve propisane mjere (zaštitari, buka i sl.), kao i poduzme sve potrebno za provođenje 
epidemioloških mjera. 

  
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo suglasnost. 
 
 
AD 5 

A) Svjetlosno onečišćenje s terminala Brajdica 
MO Pećine zaprimio je prijavu građana iz ulice Šetalište Trinaeste divizije kbr. 11 u vezi 
svjetlosnog i zvučnog onečišćenja sa lučkog područja Brajdice. Ovo je prva primjedba 
građana Pećina na navedeno stanje.   
Sa ovim problemom VMO je upoznat prošle godine dopisom MO Bulevard upućenog 
Hrvatskim željeznicama kojim se tražilo rješenje problema. Na isto je VMO dalo suglasnost 
12. svibnja 2020. godine.  
Slijedom navedenog predloženo je da se primjedba građana dostavi Hrvatskim željeznicama i 
Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
      

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 



 
B) Poboljšanje stupnja sigurnosti kod pješačkog prijelaza – Šetalište Trinaeste divizije 

kbr 59 
Temeljem prijedloga građana i nakon prezentacije projekta SULPiTER, MO Pećine uputilo je 
TD Rijeka promet d.d. prijedlog za povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici 
Šetalište Trinaeste divizije kod kbr. 59. 
U cilju rezervacije sredstava za realizaciju, s obzirom na ukupne potrebe i prioritete u 
prometu,  TD Rijeka promet d.d. predložilo je da se isto uvrsti u prijedloge komunalnih 
prioriteta za 2022. godinu. 
     

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
 
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 

 


