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ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

14. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je u srijedu 16. 11. 2011. s početkom u 16,00 sati u 
prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
1. Pavao Mataija, predsjednik VMO 
2. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika VMO 
3. Franko Bako, član VMO 
4. Andrej Briščik , član VMO 
5. Zoran Plavčić, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica MO 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. PLAN REALIZACIJE PROGRAMA RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA 

DRAGA ZA 2011. GODINI U SPORTU, KULTURI I BRIZI OD DJECI. 
2. OČITOVANJE O PRIORITETIMA ZA 2012. 
3. RAZNO 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
  

 
 
AD 1 

Vijeće je razmatralo koje sve programske aktivnosti u ovoj godini još treba realizirati te je 
jednoglasno donijet:  
 
 
 
Zaključak: 
 

• Organizirat će se novogodišnji turnir u briškuli i trešeti. Točan datum i mjesto 
održavanja turnira dogovorit će nositelj ove programske aktivnosti, Pavao 
Mataija u dogovoru sa svim članovima Vijeća koji će meñusobno podijeliti 



  

zaduženja. Sredstva za turnir osigurana su financijskim planom. 
 
• Prihvaća se ponuda Ri teatra na predstavu "Dragi djeda naš" povodom Svetog 

nikole te se 6. 12. u 10,00 sati organizira izvoñenje predstave za djecu nižih 
razreda školskog uzrasta u prostoru  Mjesnog odbora Škurinjska Draga, u 
Porečkoj ulici 94. Cijena predstave nije se mijenjala više godina pa tako i ove 
godine iznosi 2.583,00 kuna. Za preostali iznos od 2.800,00 kuna nabavit će se,   
slatkiši koje će Sveti Nikola nakon predstave podijeliti djeci.   U realizaciji ove 
programske aktivnosti sudjelovat će svi članovi Vijeća, posebno predsjednik 
Mataija i tajnica Ivošević. 

 
 
• Točan datum organizacije javne debate dogovoriti s profesoricom Nadom Kegalj 

koja je nositelj ove programske aktivnosti koja je i predložila teme za debatu  
/tiču se članstva Republike Hrvatske u EU  i prava glasa osobama mlañim od 18 
godina/. Ukoliko se ugovori termin u 2011. za realizaciju debate uz prof. Kegalj 
zadužuje se i član Vijeća Andrej Briščik.  Troškovi za realizaciju ove programske 
osigurani su financijskim planom.  

 
 

• Organizacija likovne izložbe. Uz Božićne blagdane Mjesni odbor organizirat će 
izložbu fotografija 21. prosinca 2011. Za organizaciju likovne izložbe /radovi, 
postav, pozivi, program i sl/ zadužuju se članovi Vijeća Briščik i Kamber 
Troškovi organizacije predviñeni su financijskim planom Mjesnog odbora. 

 
 
• Bilten Mjesnog odbora za koji su takoñer osigurana sredstva u ovoj godini neće 

se tiskati. Za pripremu novog broja biltena u 2012. godini zadužuje se Stjepan 
Kamber. 

 
 
 
 

AD 2 
 
Prijedlog Plana prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
2012. za Mjesni odbor Škurinjska Draga prošao je uobičajenu proceduru, odnosno obrañen je u 
Direkciji ZKD-a Grada Rijeke u suradnji s "Rijeka prometom" i “Energom” te je sada vraćen 
Vijeću na verifikaciju. Kako su prihvaćeni svi prijedlozi Vijeća osim ureñenja pješačke staze - 
prolaza iza Jelićeve kod broja 13, što nije moguće izvesti zbog toga što taj prostor nije u 
vlasništvu Grada, jednoglasno je donijet ovaj 

 
 

Zaključak:  
 
 
Prihvaćaju se prioriteti za Mjesni odbor Škurinjska Draga u 2012. i to kako slijedi: 
 
Ureñenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od brojeva 34 do 94 
Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od brojeva 34 do 94 
Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Lipa kod kućnog broja 14 
Proširenje javne rasvjete u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13 
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka - Mihačeva draga - 
pravac prigrad 
Sanacija potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 5 i u Osječkoj ulici 
istočno od kućnog broja 36 
Sanacija prilaza u Ulici Rastočine sjeverozapadno od kućnog broja 3 
 
 

 

 



  

 
Razno 
 

- dodatna lokacija po prioritetima za 2011. 
 
Na zahtjev Rijeka prometa Vijeće je zatražilo očitovanje ovlaštenih iz Rastočina 4 o izgradnji 
rampe za invalide na njihovoj zgradi, a oni su odgovorili da ne žele uobičajenu već pokretnu rampu 
ili dizalo za invalide. Kako su iz Rijeka prometa izvijestili u Rijeci se takve rampe za sada ne grade. 
Zato je potrebno sredstva predviñena za izgradnju rampe preusmjeriti na drugu lokaciju. Kako je u 
meñuvremenu ponovljen zahtjev iz Jelićeve za izgradnjom rukohvata, Vijeće je donijelo  
 
 
 
Zaključak: 
 
Sredstva koja su bila namijenjena izgradnji rampe ispred zgrade broj 4 u Ulici Rastočine 
usmjeravaju se na izgradnju:  
 

1. rukohvata u Jelićevoj ulici s obje strane stepeništa izmeñu brojeva 9 i 11.  
2. sanacije zida u Rastočinama  4 koji se odvaja od ceste 
3. sanacije nogostupa oko stabla kod Tizianove 35 i 37 
4. sanacije stepeništa koje vodi od Tizianove 35 do ulice 1. maja 

 
 

- zahtjev suvlasnika nebodera Rastočine broj 4 
 
Vijeću je stigao i zahtjev Rastočina 4 da se izgradi prilaz zgradi na odgovarajući način koji 
podrazumijeva izgradnju nogostupa stepenica i rukohvata. Nakon razmatranja Vijeće je 
jednoglasno donijelo ovaj: 
 
 
 
Zaključak: 
 
Zahtjev suvlasnika nebodera Rastočine 4 proslijediti odgovarajućim gradskim službama 
koje će procijeniti opravdanost zahtjeva te mogućnosti i način rješenja ovog  traženja. 
 
 

- korištenje parkirališnog prostora kod Bille 
 
Tajnica je pročitala dopise pristigle iz Grada Rijeka Vijeća kao odgovor na upit koji im je Vijeće 
postavilo, odnosno da li stanovnici okolnih zgrada imaju pravo na tom prostoru parkirati svoje 
automobile.  
Odgovor nadležnih službi je da predmetni parking nije javan te Grad ne može direktno sudjelovati 
u dogovoru, ali podržava omogućavanje korištenja dovoljnog broja parkirnih mjesta pod 
primjerenim financijskim uvjetima. Grad je svoju podršku uputio zainteresiranim stranama -   
predstavnicima stanara i  Trgovačkom centru Billa. Vijeće  ovim odgovorom nije zadovoljno pa je 
donijelo  
 
 
 
Zaključak: 
 
Direkciji  za razvoj urbanizam i ekologiju i  Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti uputiti 
dopis kojim se traži njihova inicijativa u pregovaranju s Billom i omogućavanje stanarima 
susjednih zgrada da parkiraju po povoljnim financijskim uvjetima  
                                                                
 
 
 
 



  

 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Škurinjska Draga: 
 

               Dragana Ivošević                          Pavao Mataija 
 


