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ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

20. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je u srijedu 16. 5. 2012. s početkom u 19,00 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. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Andrej Briščik, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica MO 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ EKO AKCIJI 
2. MOLBE I ZAHTJEVI PRISTIGLI VIJEĆU MJESNOG ODBORA 
3. RAZNO 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 
AD 1 

Izvješće o održanoj Eko akciji u Ulici Mihačeva draga podnio je i pročitao Stjepan Kamber, 
zamjenik predsjednika Vijeća. On je istaknuo da je to bila hvale vrijedna akcija u kojoj je 
sudjelovao veliki broj grañana te Ulice, a na žalost malo grañana iz drugih dijelova Mjesnog 
odbora.  
Naglasio je da su tijekom akcije voñeni neformalni razgovori u kojima je izražena volja za 
suradnjom od strane Udruge Aškalija. 
 
 
 
 
Zaključak: 
 



  

 
• Vijeće prihvaća izvješće o Eko akciji.  

 
 
 

AD 2 
 
 
Predsjednik Vijeća  govorio je o zahtjevima grañana zbog kojih  su postavljena pitanja Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. U njima se traži 
da navedena služba izvrši uvid i stručnu procjenu o stanju na terenu i decidirano se očituje o 
njima, kako bi se Vijeće ubuduće prema zahtjevima za koje ne zna u čijoj su nadležnosti, znalo 
odnositi. Predsjednik je pročitao dopis upućen Direkciji ZKD, pa je Vijeće donijelo 
 
 
Zaključak: 
 

• Potvrñuje se intencija Vijeća da Odjel za komunalni sustav u skladu s pravilima 
struke pojasni tražene pojmove i nadležnosti. 
 

 
AD 3 
 

- zahtjev Autoteke 
 

Tajnica je pročitala zahtjev Autoteke  za ureñenjem pristupa poslovnom prostoru u Osječkoj ulici 
22 za koji trgovina želi realizirati iz sredstava za prioritetne potrebe Mjesnog odbora.  
Oni su tražili da se: postavi lanac ispred prostora sa stupićem na ključ kojim će raspolagati 
Autoteka, postavi prometno ogledalo te uvuku kontejneri za smeće ukapanjem istih u padinu.  
Nakon razmatranja ovoga zahtjeva Vijeće je jednoglasno donijelo: 
 
 
Zaključak: 
 
• Vijeće na žalost ne može vlasnicima poslovnih prostora ureñivati okoliš toga prostora 

prema njihovim zahtjevima, jer nema dovoljno sredstava.  
 

• Potrebno je uputiti vlasnika trgovine da svoje probleme pokuša riješiti preko Odjela za 
komunalni sustav Grada Rijeke od kojega je prostor iznajmio.  
Napomena Vijeća je da će  Vijeće MO biti suglasno sa svakim rješenjem koje ne ide na 
štetu okoliša /budući je padina u koju bi se po prijedlogu ukopao kontejner 
hortikulturno ureñena/ i uz suglasnost grañana obližnjih zgrada.  

 
 

- izbor najljepše okućnice 
 

Tajnica je izvijestila da se na natječaj za izbor najljepše okućnice prijavila jedan osoba. Iako je 
bila izražena želja Vijeća i  prijedlog grañana da ova akcija zaživi i u Mjesnom odboru Škurinjska 
Draga na nju se na žalost prijavio sam jedan grañanin. Budući je to čovjek koji je javni, neureñen i 
zapušten prostor pretvorio u ureñenu oazu Vijeće je donijelo  
 
 
Zaključak: 
 
 

• Izbor najljepše okućnice u 2012. godini u MO Škurinjska Draga neće se održati 
zbog nezainteresiranosti grañana. 
 
 

• Da se poklanjanjem sadnica /koje dobiju svi koji se prijave na  natječaj/ 



  

simbolično nagradi Vukelić Daria, koji je uredio prostor ispred broja 38 u Ulici 
prvoga maja, i koji se jedini prijavio na ovu akciju. 
 

 
 

- e-mail grañana 
 
 

Predsjednik VMO je pročitalo e-mail grañana koji je na adresu VMO stigao pod pseudonimom 
"cestko" u kojem isti traži ureñenje puta koji se dijelom nalazi na području MO Škurinjska Draga.  
 
U diskusiji je, izmeñu ostaloga rečeno da je na 19. sjednici Vijeća, kada je sastavljan prijedlog 
prioriteta za 2013., godinu diskutirano o pješačkoj stazi koja Ulicu Lukovići spaja s Ulicom Petra 
Kobeka.  Poticaj za razgovor i razmatranje potrebe dodatnog ureñenja staze dala je rasprava na 
portalu MojaRijeka gdje je netko pod pseudonimom, bez argumenta napao Vijeće MO Škurinjska 
Draga, iako formalni zahtjev za ureñenjem staze od grañana Škurinjske Drage do sada nije 
stigao.  
 
To ne začuñuje jer grañani Škurinjske Drage nisu prirodno upućeni na korištenje te staze. Na 
korištenje te staze upućeno je cca 190 grañana koji stanuju u Ulici Lukovići.  
 
2500 grañana Ulice Rastočine i još oko 4200 grañana drugih ulica MO Škurinjska Draga veoma 
je zainteresirano da se ostvare mnogi drugi njihovi prioritetni interesi i potrebe, pa je stav Vijeća je 
da je ureñenje puta koji se dijelom nalazi na području Škurinjske Drage nije prioritet. 
 

  
Vijeće je  jednoglasno donijelo 
 
 
Zaključak: 
 

• Potvrñuje se zaključak da pješačka staza koja spaja Ulicu Lukovići s Ulicom Petra 
Kobeka nije prioritet.  
U daljnjoj perspektivi, kada Mjesni odbor Škurinjska Draga riješi druge, za grañane 
Škurinjske Drage puno važnije pozicije, biti će moguće razmišljati o sudjelovanju u 
ureñenju i tog vrijednog dijela.   

 
 

• Podnosioci zahtjeva, posebno zahtjeva za prioritetima, uz zahtjev trebaju priložiti i 
svoje podatke: ime prezime i adresu te kontakt telefon. Ako se zahtjevi podnose u 
ime stambenih zgrada potrebno ih je ovjeriti pečatom. Dopisi ili e-malovi bez 
navedenih podataka neće se razmatrati. 
 
 
 
 

 

 

 

Sjednica je završila u 21,00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 

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

               Dragana Ivošević                          Pavao Mataija 
 


