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ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 

32. sjednica VMO Škurinjska draga  održana je 28. 1. 2009. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Škurinjska draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Kegalj, predsjednica VMO 
- Rajko Ban, zamjenik predsjednice VMO 
- Ognjen Crnković, član VMO 
- Milan Mandić, član VMO 
- Perla Šunjić, članica VMO 
- Dragana Ivošević, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Vijeća MO Škurinjska draga 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. LIST EŠEVI 
2. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA ZA 2008. 
3. IZVJEŠĆA O OŠTEĆENJIMA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I STANJU 
      KOMUNALNOG NEREDA U 2008. GODINI, TE PREGLED KORIŠTENJA PROSTORA U 
      2008. 
4.   PLAN AKTIVNOSTI ZA 2009. GODINU 
5.   RAZNO 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Nada Kegalj otvorila je sjednicu Vijeća te pozdravila vijećnike i podijelila im primjerke najnovijeg 
broja lista Eševi koji je izašao iz tiska na Badnjak 2008. i čijoj su prezentaciji neki članovi Vijeća bili 
prisutni.  List je razdijeljen uz pomoć učenika OŠ Škurinje, a povratne informacije o njemu su 
odlične. Takoñer je obavijestila Vijeće da je podnijeta prijava na natječaj za "Naj online mjesni 
odbor". Prijavu je ispunila tajnica i poslala u Odjel za samoupravu i upravu koji je natječaj raspisao.  
 
 
AD 2 
 
Predsjednica je pozvala Vijećnike koji su već dobili na uvid Izvješće o radu Vijeća, da ga 
komentiraju, daju primjedbe, prijedloge i prihvate ga. Nakon diskusije po ovoj točki dnevnog reda 
donijet je slijedeći   
 



  

 

 
Zaključak: 
 
-  Prihvaća  Izvješće o radu Vijeća MO Škurinjska draga za 2008. godinu 
 
AD 3 
 
Predsjednica je zamolila prisutne da se izjasne i o ostalim izvješćima. Ona je naglasila da se 
pojedini komunalni nered koji MO prijavi odmah otkloni a za rješavanje nekih potrebno je čekati, 
po njezinom mišljenju,  predugo. I ostali članovi Vijeća komentirali su izvješća te nakon toga 
donijeli ovaj 
 
Zaključak:  
 
-  Prihvaćaju se izvješća o oštećenjima objekata komunalne infrastrukture i stanju 
   komunalnog nereda u 2008.    
 
 
 
 
 AD 4 
 
Predsjednica Vijeća  podijelila je primjerke plana aktivnosti Vijeća za 2009. godini pa su članovi 
donijeli ovaj 
 
 
Zaključak: 
 
- Prihvaća se Plan aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska draga za 2009. godinu. 
 
 
AD 5 
 
1. Tajnica je obavijestila nazočne o da su iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav pozvani 
     da se predstavnici Vijeća sastanu s njima kako bi odlučili na koji će način urediti  zelene 
     površine na terenu.   
 
Zaključak: 
 
- Na sastanak s predstavnicima  Odjela za komunalni sustav otići će predsjednica Vijeća 
 
2. Tajnica je obavijestila nazočne da je upravo u toku ureñenje potpornog zida i parkiranog 
    prostora južno od zgrade Mjesnog odbora.  Ona ih je upoznala s problemima koji su se u vezi 
    navodnog vlasništva pojavili na početku radova. Takoñer ih je obavijestila o razgovoru s 
    gospoñom Darjom Burica. Gospoña Burica  je jutros revoltirano nazvala Odjel za samoupravu i 
    upravu jer se Mjesni odbor nije angažirao u ovom predmetu, te  izrazila svoje nezadovoljstvo 
    slabim radom Mjesnog odbora.  Na početku radnog vremena kada je tajnica vidjela broj g Burice 
    i na svom displayu i nazvala je, spomenuta gospoña je  tvrdila da se prostor o kojem je riječ ne 
    ureñuje zaslugom rada Mjesnog odbora, da se općenito ništa u Mjesnom odboru ne radi i slično. 
    Nije komentirala poziv tajnice da g. Burica doñe u prostor Mjesnog odbora, razgovara sa njom, 
    predsjednicom ili drugim članovima Vijeća Mjesnog odbora i iznese sve negativnosti koje je 
    uočila. Takoñer joj je bilo ponuñeno (kako su zgrade u kojima djeluje MO i zgrada u kojoj stanuje 
    g. Burica udaljene svega nekoliko metara) da doñe i osobno pregleda dokumentaciju iz koje je 
    vidljivo da je VMO tražilo da se predmetni zid popravi i izradi parkiralište.  Kako je danas u 
    prostorijama MO bila gospoña Kirn iz iste zgrade,  uručeni su joj dokumenti iz kojih je vidljivo da 
    je Mjesni  odbor Škurinjska draga podržao realizaciju ovoga predmeta. To da bi stanari 
   spomenute. zgrade bili upoznati sa pravim stanjem stvari.   



  

 
- Obavijest je Vijeće primilo na znanje 
 
 

3. Predsjednica je obavijestila da je potrebno imenovati nekoga tko će biti odgovoran za 
realizaciju programa iz  svih područja.  

 
- Zadužuju se članovi Vijeća Ban i Mandić da pronañu volontere koji će biti spremne 

sudjelovati i dati doprinos u 
-  realizaciji programa VMO.  
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednca VMO Škurinjska draga: 
 

               Dragana Ivošević                       Nada Kegalj 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


