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Z A P I S N I K 

 
SA 27. SJEDNICE VMO  

 
27. sjednica VMO Turnić održana je 20. studenoga 2013. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Utvrñivanje konačnog redoslijeda prioriteta malih komunalnih radova za 2014. godinu 
2. Ponovno očitovanje o projektu budućeg Područnog parka urnić 
3. Izvješće o provedenoj eko akciji 26. listopada 
4. Predstavke grañana: 

-Milan Jokić 
-Grañani iz ulica F.Čandeka i Šibenske 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 
 
    Prijedlog konačnog redoslijeda prioriteta malih komunalnih radova na području MO obrazložio je 

predsjednik Vijeća, naglašavajući da su neki radovi morali biti ostavljeni za iduće razdoblje radi 
ograničenih novčanih sredstava u okviru kojih radove predlažemo. U konačni redoslijed radova 
uvrštena je i druga faza započetog ureñenja područnog parka Turnić. 

 
Zaključak: 
 
     Vijeće jednoglasno usvaja konačni redoslijed prioriteta malih komunalnih radova za 

2014. godinu, bez primjedbi. 
 
AD 2 
 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav zatražio je od Vijeća ponovno očitovanje o varijanti 
ureñenja područnog parka Turnić. Naime, Vijeće se opredijelilo za varijantu koja isključuje 
ureñenje zone u kojoj je prirodnim padom sakupljena voda, a urbanisti to smatraju jedinstvenim 
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na području Rijeke, te sugeriraju da se park ureñuje uključujući i tu zonu kako bi se iskoristila ta 
prirodna posebnost. Kroz diskusiju vijećnika je izražena sumnja u izgradnju i održavanje 
"mokre" varijante, te financijske troškove za koje ne znamo koliki su i tko će to sve financirati. 
Predsjednik Vijeća je mišljenja da ipak treba prihvatiti sugestiju, kako ne bi zatvorili mogućnost 
da se možda jednog dana ipak realizira varijanta koja bi uključila rješavanje prirodnog slijeva 
vode. Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog da se izmjeni ranije mišljenje, te prihvati tzv. 
"mokra " varijanta ureñenja parka. 

 
Zaključak: 
 
- Vijeće donosi zaključak s tri glasa "za" i dva "suzdržana" da se promijeni prijedlog i 

prihvati "mokra" varijanta ureñenja parka. 
 
AD.3. 
Predsjednik Vijeća izvješćuje da je prema programu rada održana eko akcija na ureñenju i čišćenju 
površine budućeg područnog parka Turnić. Akcija je realizirana 26. listopada u suradnji s 
graničnim mjesnim odborom Podmurvice. Akciji se odazvalo 30 grañana, uključujući djelatnike 
Čistoće koji su pomogli alatom i mehanizacijom. 
 
AD.4. 
- Vijeću se obratio Milan Jokić s predstavkom u kojoj traži da se ispred ulaza u Ulici A.Barca 3a 

osim žutom bojom iscrtanog područja na ulazu u zgradu postave i stupići zabrane parkiranja. 
  
     Vijeće donosi zaključak da se zahtjev proslijedi nadležnom Rijeka prometu. 
 
- Grañani iz Ulica F.Čandeka i Šibenske u svojoj predstavci traže da se postavi javna rasvjeta na 

igralištu izmeñu spomenutih ulica. 
 
Vijeće donosi zaključak da se sada zahtjevu ne može udovoljiti, nego da će se radovi 
predložiti kroz prioritete malih komunalnih radova u narednom periodu. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od jedne  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


