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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

 

 
 

ZAPISNIK 
 

 18. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

18.sjednica VMO Pećine  održana je 26. listopada 2016. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Veljko Karabaić, predsjednik VMO 
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO 
- Željko Ševerdija , član VMO 
- Ante Alić,član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Sonja Čuić - Pavlinić, tajnica VMO. 

 
 
Usvajanje zapisnika  17.sjednice VMO Pećine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Veljko Karabaić, pozdravio prisutne vijećnike i predložio 
dnevni red kako slijedi: 
 

 
 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programskih aktivnosti VMO Pećine za 2017.g. 
2. Informacija o  rampi u Ul. Šetalište XIII div. 
3. Informacija o radovima na plaži Grčevo.  
4. Predstojeće aktivnosti VMO u studenom i prosincu. 
5. Tekuća problematika. 
6. Razno  

 
 

 
 

 
Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
 
 

MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-22/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 26.           listopad  2016. 
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AD 1 

Predsjednik, g. Veljko Karabaić, obrazložio je vijećnicima, manje izmjene u programskim 
aktivnostima za 2017.godini u odnosu na 2016.g., što su vijećnici u zaprimljenim materijalima 
mogli uočiti. Naime, u dogovoru s dječjim vrtićem „Veseljko“ i Klubom umirovljenika Pećine 1. 
dječja radionica pred Uskrs održat će se u vrtiću, a izložba njihovih prigodnih uradaka u Klubu 
umirovljenika Pećine, kako bi što više roditelja i djece s Pećina moglo razgledati izložbu u 
popodnevnim satima. Vijećnici će u tjednu prije Uskrsa posjetiti vrtić i Klub umirovljenika, te im 
uz prigodne poklone čestitati blagdan. Druga Uskršnja radionica u kojoj su angažirani učenici 
O.Š. Pećine kao i do sada održat će se na otvorenom, nakon Uskršnjih blagdana. Već ove 
godine, a vjerojatno i u buduće, doček Djeda Božićnjaka za stariju grupu organiziramo u 
dogovoru sa O.Š. Pećine u dvorani O.Š., jer je starija grupa djece brojnija i za njih O.Š. 
priprema prigodni program. Dvorana u školi je prostranija pa može primiti izuzev djece i 
roditelja u pratnji pred školaraca i sve one čija djeca sudjeluju u izvođenju programa. Ujedno 
će se djeca koja  kreću u školu slijedeće jeseni ili nakon 1-2 godine upoznati sa najbližom 
školom, djelatnicima škole, razgledati učionice i dr. U Ove neznatne izmjene ne mijenjaju ništa 
bitno u odnosu na dosadašnje programske aktivnosti i financijski plan, zaključio je predsjednik.      

 
Zaključak:  
 

 Vijećnici su nakon kraće rasprave jednoglasno usvojili prijedlog programskih 
aktivnosti, a konačni Program rada za 2017. godinu, usvajati će se na slijedećoj 
sjednici  nakon što ga odobri komisija pri Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

AD 2 
      

Predsjednik je potom vijećnike izvijestio o konačno zaprimljenoj informaciji vezano za postavu 
rampi u Ul. Šetalište 13. div. na odvojku prema tunelu D 404 između kbr 30 i 28, odnosno 
plaži za pse, što smo na zahtjev stanara zgrade Šetalište 13. divizije kbr. 30 zatražili  još u 
srpnju. Napomenuo je da smo u nekoliko navrata ponavljali zahtjev i tražili informaciju od 
nadležnih gradskih službi, odnosno djelatnika koji su nam povratno dostavljali informaciju o 
svojoj nenadležnosti po predmetu, što je s punim pravom kod vijećnika izazvalo 
nezadovoljstvo zbog nedostupnosti tražene informacije u razumnom i prihvatljivom roku. U 
međuvremenu smo vezano za postavu rampi zaprimili i upit stanara Ul. Šetalište XIII div. kbr. 
6,8 i 10. Kako smo tek  danas od Odjela GU za gospodarenje imovinom zaprimili opširnu 
informaciju, želim vas u cijelosti upoznati s istom, rekao je g. Karabaić i ukratko prezentirao 
istu, omogućivši vijećnicima uvid u prispjele materijale. Nakon kraće rasprave vijećnici su 
zaključili slijedeće;  

 
Zaključak : 
 

 Budući da je zahtjev za postavljanje rampi dalo trgovačko društvo DIVER CENTAR 

d.o.o. zakupnik prostora na adresi Šetalište 13. divizije 28, koji prostor koristi za 

obavljanje djelatnosti hostela, Grad Rijeka dao je odobrenje za postavljanje istih uz 

suglasnost gđe. Radojke Rukavina, vlasnice stana u zgradi na adresi Šetalište XIII 

divizije kbr. 28 kao suvlasnika zgrade. Iz dostavljenih nam dokumenata proizlazi da 

su vlasnici okućnice ( sa južne strane prema moru) Grad Rijeka i gđa. Rukavina. 

Kako se radi o privatnom vlasništvu,Vijeće MO nije nadležno za rješavanje nastalog 

problema. Druga rampa (na sjevernoj strani) postavljena je na nerazvrstanoj cesti do 

spoja s okućnicom zgrade, pa je zbog nemogućnosti okretanja vozila postavljena na 

poziciji koja osigurava najsigurnije prometno rješenje, što smatramo ispravnim. 

 Tajnica je zadužena da proslijedi dobivene informacije zainteresiranim strankama.  

AD 3 
Gosp. Karabaić izvijestio je vijećnike o najnovijim informacijama vezano za radove na Grčevu. 
Naime, gosp. Marin Maričić u ime grupe građana Ul. Pećine, ( nakon mnogobrojnih sastanaka 
s članovima VMO, te prepiskom s nadležnim gradskim službama nakon što je Vijeće iscrpilo 
sve mogućnosti u okviru svojih nadležnosti ) nastavio je prikupljati i ispitivati dokumentaciju, te 
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zatražio očitovanja inspekcijskih službi, ministarstva i sl., Izvještavao nas je o poduzetim 
nastojanjima da se spriječi proširenje šetnice, kako bi se zaštite prirodne plaže i poštivali svi 
postojeći zakonski propisi prilikom vršenja radova na pomorskom dobru,koji su još i sad u 
tijeku. 22.10.2016. zaprimio je i odgovor Gradonačelnika u kome između ostalog stoji da se svi 
radovi izvode sukladno pozitivnim i zakonskim propisima i projektu za koji je izdana 
građevinska dozvola. Gosp. Obersnel u tekstu   također navodi da osobno garantira da se 
neće graditi šetnica u širini od 3 m, kako je bilo predviđeno projektom, već će se samo 
popraviti oštećenja na postojećoj šetnici, kao i postojeći molići koji će biti minimalno prošireni 
za potrebe sunčališta. Niti jedna postojeća šljunčana plaža neće biti smanjena, dapače, gdje 
bude moguće, nastojat će se povećati. Završetak radova planiran je do konca 2016.g, a 
izvođač radova, po okončanju istih u obvezi je ukloniti kameni nabačaj i geotekstil sukladno 
prvobitnom stanju.  

 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su usvojili informaciju i zaključili da je ovakva aktivnost  građana pohvalna, 
jer svojim opažanjima i primjedbama doprinose radu Vijeća MO, pa tako promptno 
možemo reagirati, u ovom slučaju - po završetku radova utvrditi, da li je sav građevinski 
materijal s plaže uklonjen sukladno prvobitnom stanju. 

   
 
AD 4.   

       Predsjednik  je  podsjetio vijećnike  na  preostale  programske  aktivnosti  do konca  
godine. U dogovoru s djelatnicama G.D. Crvenog križa 11. studenog u prostoru MO, 
organiziramo za sve građane  besplatno mjerenje tlaka i  šećera u krvi o čemu će tajnica 
obavijestiti građane putem plakata, obavijesti na web stranici i  sredstvima javnog 
priopćavanja.  Doček Djeda Božićnjaka upriličiti ćemo sredinom prosinca kao i prethodnih 
godina, a točne  datume dogovoriti ćemo sa  O.Š. Pećine i našim volonterima, zaključio je g. 
Karabaić uz napomenu da ćemo detalje utvrditi na slijedećoj sjednici. 
        
        

Zaključak: 

 Predsjednik i tajnica zaduženi su za kontaktiranje sa ravnateljicom O.Š. i dogovor sa 
volonterima vezano za doček Djeda koji organiziramo za stariju i mlađu grupu 
posebno. Tajnica je zadužena za pripremu plakata, obavijesti, kontaktiranje sa 
vrtićem „Veseljko“, poziv roditeljima za prijavu predškolske djece i ažuriranje popisa 
prijavljenih od 0 – 7 godina.  
                                                                                                     

AD 5 
 

 Tajnica   je  izvijestila  vijećnike o  zaprimljenim   zahtjevima  građana  između  dvije  sjednice i 
 rješavanju istih; 

- Ovl. predstavnik stanara zgrade J.P.Kamova kbr. 97, Andrea Ružić zatražila intervenciju 
komunalnog redara u zajedničkim prostorijama zgrade. Dostavljena joj informacija o 
nenadležnosti kom. redara u zajedničkim prostorijama i okućnicama zgrada. 
- Ovl. predstavnik stanara Šetalište 13. divizije kbr. 10 Ankica Mijaković zatražila informaciju 
o postavljanju rampi u Ul. Šetalište XIII div.28-30. 

 
Zaključak: 
 

 Tajnica MO zadužena je da ovlaštenim predstavnicima zgrada Šetalište XIII divizije 
kbr. 30 i 10 dostavi zaključak VMO na današnjoj sjednici donijet temeljem dobivenih 
informacija Odjela GU za gospodarenje imovinom. 

 
AD 6 
 

G. Karabaić informirao je vijećnike o nagradnom izletu – posjeti spomen muzeju Lipa kojim su 
uz još dvije škole u Rijeci za višegodišnju uspješnu suradnju sa podružnicama ABA u svojim 
MO  nagrađeni i  učenici O.Š. Pećine od strane UABA Grada Rijeke.  
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      Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima 
na  odazivu i zaključio sjednicu. 

 
Sjednica je završila u 20:20 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


