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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/20 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  28.01.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

20. sjednica VMO Škurinje održana je 28.01.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Esad Sivro, zamjenik predsjednika VMO 
- Andrija Tkalčević, član VMO 
- Darko Vilenica, član VMO 
- Jakša Sabić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 
 
Ostali nazočni: 
-  

 
 

Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Ureñenje staze prema OŠ Ivan Zajc 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa kratkim pozdravom i upoznao vijećnike 
sa problemima koji su nastali zbog neriješenih vlasničkih odnosa na trasi pješačke staze iz 
Negrijeve ulice prema OŠ Ivan Zajc. Predsjednik Vijeća je naglasio kako VMO Škurinje 
mora pothitno pokrenuti sve moguće korake kako bi se vlasništvo nad predmetnim 
česticama u čim skorijem roku riješilo. Prema dosadašnjim saznanjima, dio trase kojom 
prolazi pješački put je u vlasništvu stanovitog gospodina Vekića, a dio je u vlasništvu KBC 
Rijeka. 
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Zaklju čak: 

• Tajnik VMO je zadužen za pra ćenje statusa vlasništva nad predmetnim parcelama 
• Predsjednik VMO Škurinje se obvezuje kontaktirati g ospodina Veki ća, i vidjeti ako je 

mogu će da se predmetne čestice poklone Gradu 
• Tajnik VMO Škurinje je dužan kontaktirati KBC Rijek a te ih zatražiti da se odreknu 

dijela čestice u korist staze 
 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća skrenuo je pozornost članovima Vijeća na stoljetnu pješačku komunikaciju 
izmeñu Drenove i starog naselja, uz ulicu Put Lovrankini, a koja je trenutno neprohodna te 
uzurpirana od privatnih vlasnika. VMO se složilo da treba izvidjeti trenutnu situaciju, te ako je ikako 
moguće otvoriti ponovno pješačku komunikaciju prema sjeveru iz starog naselja. 
 

Zaklju čak:  
• Tajnik VMO zadužen je za pripremanje dokumentacije i dopisa prema nadležnim 

tijelima 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić kratko se osvrnnuo na proteklu godinu, koju je 
obilježio dolazak tajnika koji je samo za VMO Škurinje, te za prvu proslavu dana Škurinja. Zaključio 
je da je napravljen veliki napredak, ali da je potrebno više, i bolje. Takoñer, tajnik VMO Škurinje je 
članovima Vijeća prezentirao fotografije sa neadvne proslave Djeda Mraza u KC Kalvarija, koja je 
ocjenjena uspješnom, unatoč neoptimalnim izborom darova za djecu. Vijeće se obvezalo naredne 
godine pronaći veći broj volontera za odabir i pakiranje darova  
 
 

Zaklju čak: 
• Tekuće godine potrebno je uložiti još ve ći napor u izvršenje programa i plana VMO 

Škurinje   
 

 
 

 

 

 

 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
                                      


