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ZAPISNIK    
S 18. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

18. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  30.8. 2016. s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
1. Pavao Mataija, predsjednik VMO 
2. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika 
3. Saša Brusić, član VMO 
4. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Dragana Ivošević, tajnica  

 
Sjednici nije bila nazočna Kristina Barić, član VMO. 
 
 

DNEVNI RED  
 
 

1. REALIZACIJA PROGRAMA RADA U PODRUČJU SPORTA ZA 2016. 
2. RAZNO 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  

  
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Mataija izvijestio je nazočne da će se, kako je to dogovoreno još u travnju 
mjesecu ove godine, Mjesni odbor uključiti u suorganizaciju i proslavu Hrvatskog olimpijskog dana 
sa Osnovnom školom Škurinje. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su financijskim planom MO-
a. Predsjednik Vijeća poziva sve članove Vijeća da u četvrtak, 8. rujna budu nazočni ovoj 
aktivnosti. Nakon kratke diskusije Vijeće jednoglasno donosi: 
 
Zaključak: 
 
Proslava Hrvatskog olimpijskog dana obilježit će se 8. rujna 2016. U prostoru Mjesnog 
odbora u jutarnjim satima nakon mimohoda oko Škole i igrališta u prostoru mjesnog 
odbora postavit će se olimpijska zastava – rad učenika OŠ. Nakon toga u Mjesnom odboru 
održat će se turniri u pikadu za sedme i osme razrede za djevojčice i dječake. Za to vrijeme 
na igralištu Škole upriličit će se vježba za jačanje motoričkih sposobnosti djece – vježba 
koordinacije kretanja po poligonu s loptama.  
Sredstva za ovu aktivnost osigurana su financijskim planom MO-a.  
Završetak obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana biti će proglašenje pobjednika i 
druženje djece, roditelja i nastavnika, uz zakusku u Mjesnom odboru.  



  

  
 
AD 2 
 
 

- Prioriteti Mjesnog odbora 
 
Predsjednik Vijeća Pavao Mataija obavijestio je prisutna da je Vijeću stigao dopis u kojem iz 
Direkcije ZKD-a informiraju da uređenje parkirnog mjesta za motore kod Rastočina 5 i 6 na način 
koje je Vijeće predložilo nije u nadležnosti Odjela za komunalni sustav. Prostor za koji je Vijeće 
tražilo da se pretvori u prostor za parkiranje motora DPU-om je označena kao zelena površina i 
nije ju moguće mijenjati. Odnosno za eventualnu prenamjenu tih prostora potrebno je pokrenuti 
duži postupak čiji ishod vjerojatno ne bi bio pozitivan u smislu da bi se na tom mjestu odobrilo bilo 
kakvo parkiralište. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: 
 
Prihvaća se da se na mjestima zapadno od brojeva 5 i 6 u Ulici Rastočine postave branici 
radi zaštite preostalog bilja i raslinja na način da se potpuno zaštiti oba prostora čvrstom  
ogradom. Kako su sredstva za tu namjenu predviđena u 2016. i 2017. u ovoj godini 
napraviti osnovno da bi se zaštitila stabla, te tada u skladu s financijskim sredstvima, 
nanijeti zemlju i dodatno raslinjem obogatiti predmetne prostore.  
 
  

- Izgradnja na području bivšeg Instalatera 
 
 

Predsjednik Vijeća je izvijestio da je na naš upit Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i građenje   o radovima na području bivšeg Instalatera, stigao odgovor. U 
njemu se kaže da se na lokaciji uz ulicu Petra Kobeka planira gradnja stambeno poslovnog 
kompleksa prema Detaljnom planu uređenja dijela stambenog područja Rastočine (Sl. n. 21/10, 
25/10). Tvrtka Sigma Rijeka d.o.o. Zagreb, podnijela je zahtjev za izdavanje uvjerenja o podacima 
iz dokumenata prostornog uređenja i potrebne obavijesti od kojih tijela je obavezno pribaviti 
posebne uvjete za građenje u svrhu izrade projektne dokumentacije. 
Investitor je u pripremi izrade idejnog projekta radi podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske 
dozvole. 
Prema važećem detaljnom planu uređenja na predmetnoj lokaciji predviđena je gradnja četiri više 
stambene građevine sa podzemnom garažom, trgovačkim i uslužnim sadržajima i javnim 
površinama  (okoliš, javni trg, pristupna stubišta i pješački prolazi). Također u sklopu kompleksa 
planirana je gradnja dječjeg vrtića. Rekonstrukcijom Ulice Petra Kobeka predviđa se proširenje 
dodatnim prometnim trakom, autobusnim ugibalištima i nogostupima. 
Do danas zahtjev za lokacijsku dozvolu još nije podnesen a u toku provođenja upravnog postupka 
ovo će tijelo pozvati stranke u postupku na uvid u idejni projekt. Stranke u postupku su vlasnici i 
nositelji drugih stvarnih prava na zemljištu u obuhvatu kao i na zemljištu koje neposredno graniči 
sa predmetnom građevinskom česticom. Nakon diskusije donijet je slijedeći 
 
 
Zaključak: 
 
Uputiti dopis nadležnim gradskim odjelima da je Vijeće životno zainteresirano da ga se kao 
stranku u postupku, kada za to dođe vrijeme, obavezno pozove na uvid u idejni projekt.    
 
 

 

Sjednica je završila u 20,00 sati.  

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinjska Draga:  

               Dragana Ivošević Pavao Mataija 
 


