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ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
31. sjednica VMO Pećine održana je 1. srpnja 2021. (četvrtak) 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 30. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Obilježavanje Dana državnosti – izvješće  
2. Programske aktivnosti u 2022. godini – prijedlozi i usvajanje 
3. Zamjenici Gradonačelnika Rijeke – obavijest o djelokrugu rada 
4. Projekt Moje mjesto pod suncem – obavijest  
5. Stanje na pećinskim plažama – obavijest  
6. Razno 

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Za obilježavanje Dana državnosti MO Pećine je u suradnji s g. Željkom Heimerom, predsjednikom 
Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, postavilo izložbu Hrvatski grb i zastava kroz 
povijest.  
Izložba je bila otvorena od 28. svibnja do 28. lipnja ove godine i posjetilo ju je oko 40-tak građana. 

                  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 2 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je podsjetio VMO na upute za prijavu programskih 



aktivnosti VMO za 2022. godinu.  
Prijedloge programa potrebno je usvojiti do 20. srpnja 2021. godine. Po završetku postupka 
ocjenjivanja programa od strane Povjerenstva i usvajanja Proračuna Grada Rijeke, Program rada 
i Financijski plan za 2022. godinu potrebno je usvojiti do 31. prosinca 2021. godine. 
     
VMO predložilo je slijedeće programske aktivnosti: 
1. Pusni utorak – ožujak – suradnja: Osnovna škola Pećine 

program: maškarana povorka i zabava u prostorijama MO Pećine – 1.900,00 kn 
2. Veseli Uskrs – travanj – suradnja: Dječji vrtić Veseljko 

program: likovna radionica – 2.000,00 kn 
3. Dan MO Pećine – travanj i svibanj – suradnja: UABA Rijeka, RK Pećine, Vidović Ivan i 

Mirjana, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Theodor de Canziani 
programi: polaganje vijenaca, rukometni turnir za najmlađe, izložba radova slikara amatera i 
učenika, obilazak područja Plumbum i Đeletićevo – 5.500,00 kn 

4. Prosinac na Pećinama – prosinac – suradnja: OŠ Pećine, Maškarana grupa Lako ćemo i 
Theodor de Canziani 
programi: doček Sv. Nikole uz podjelu slatkih poklon paketa (djeca predškolskog uzrasta) i 
razgledavanje jaslica u Villi Ružić (odrasli) – 5.200,00 kn 

 
     Zaključak:  
     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge programskih aktivnosti za 2022.  
     godinu. 
 
 
AD 3 

Nakon ovogodišnjih lokalnih izbora za gradonačelnika Grada Rijeke izabran je Marko Filipović 
(SDP). Njegovi zamjenici su Sandra Krpan (SDP) i Goran Palčevski (SDP).  
Gradonačelnik je zamjenicima povjerio obavljanje poslova u ovim područjima: 
Sandra Krpan – odgoj i školstvo, kultura, sport i tehnička kultura, 
Goran Palčevski – zdravstvo i socijalna skrb, odnosi sa Sveučilištem u Rijeci i Kliničkim bolničkim 
centrom Rijeka. 
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

Mjesni odbori zaprimili su poziv za sudjelovanje u prikupljanju sredstava za uređenje prostora za 
riječku djecu ispod ruba siromaštva. Prostor je otvoren na Pećinama (Janka Polića Kamova 19). 
Predlaže se pomoći jednim pozivom na telefon, jednom mjesečnom vijećničkom naknadom koja 
bi se preusmjerila na žiro račun udruge ili na neki treći način. Voditeljica programa Moje mjesto 
pod suncem je Sandra Grozdanov. 
Predloženo je da članovi VMO Pećine pomognu projekt dodjelom jedne mjesečne vijećničke 
naknade.   

     U tu svrhu vijećnicima su dani potrebni podaci: IBAN: HR1924020061500087226, Model: HR00, 
     Poziv na broj: 2020 i Opis plaćanja: Kampanja Moje mjesto pod suncem.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
AD 5 

Temeljem dojave građana od 14. lipnja 2021. godine prijavljeno je zagađenje mora Direkciji za 
komunalno redarstvo te na znanje Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. Slijedom prijave na 
poziciji zagađenja upućena je brodica ECO 13/4 547 RK Dupin. MO nije dobio povratnu 
informaciju o vrsti zagađenja, ali prema pisanju Novog lista uzrok zagađenja je cvjetanje mora. 



Tajnik MO g. Marijan Matković obišao je 24. lipnja 2021. godine temeljem dojave građana plažu 
Park hotel te uočene nedostatke prijavio Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti.  
Do održavanja sjednice na dvije svlačionice postavljen su zavjese.  
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 6 

A) Parkiranje nasuprot garaža u Ulici Pećine između kbr 14 i 15 
Slijedom zamolbe vlasnika garaža TD Rijeka promet d.d. obilježit će horizontalnom 
signalizacijom površinu ispred garaža na kojoj je zabranjeno parkiranje. 
Također, vlasnik garaže upućen je da se u slučaju budućeg nepropisnog parkiranja obrati 
Direkciji za prometno redarstvo. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Postavljanje vertikalne signalizacije – Šetalište Trinaeste divizije kbr 133 
           Slijedom zamolbe stanara iz gore navedene lokacije, a zbog otežanog ulaza / izlaza svojim     
           vozilima zbog nepropisno parkiranih vozila, Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
           postavit će tabelu sa oznakom za slijepu cestu. 
            

       Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

C) Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kbr 46 do 118  
           Navedena sanacija je dio komunalnih prioriteta za 2021. godinu te će je prema odgovoru TD  
           Rijeka promet d.d. izvršiti tvrtka LE-MIL d.o.o. iz Ozlja.  
           O početku radova MO biti će pravovremeno obaviješten. 
            

       Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

D) Sanacija zida iznad plaže Glavanovo 
           MO Pećine zaprimio je odgovor Službe građevinske inspekcije prema kojem je sanacija zida 

u nadležnosti Uprave za zaštitu kulturne baštine, odnosno Konzervatorskog odjela u Rijeci. 
Slijedom odgovora MO Pećine će ponovo obavijestiti navedeni Odjel s obzirom da u 
odgovoru Odjela od 13. srpnja 2020. godine nije jasno navedeno u čijoj je nadležnosti 
sanacija zida.  
Prema Izvatku iz zemljišne knjige od 26. kolovoza 2020. godine katastarska čestica 6780/2 
kojoj pripada predmetni zid u vlasništvu je Republike Hrvatske.  

          
       Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


