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Z A P I S N I K 
 

SA 33. SJEDNICE VMO  

 

33. sjednica VMO Turnić održana je 10. lipnja 2014. (utorak) 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. Analiza rada Vijeća MO Turnić kroz četverogodišnje razdoblje trajanja mandata 
2. Razno 

 
 

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

 
AD 1 

 

     Predsjednik Vijeća podsjetio je vijećnike na najvažnije odluke i angažmane Vijeća u proteklom 
razdoblju. Tako je spomenuo s početka mandata sudjelovanje u javnim raspravama o pripremi 
dokumentacije za gradnju Zapadnog trgovačkog centra te prilagodbe infrastrukture i prometnica 
potrebama ovog velikog objekta, koji je i završen  na zadovoljstvo grañana zapadnog dijela 
Grada. Takoñer se osvrnuo i na odluku Vijeća da zatraži otvaranje Kluba za starije osobe u 
prostorijama MO, što je i prihvaćeno i uvršteno u gradske planove. U izradi je projekt kojim bi se 
prostor preuredio i prilagodio potrebama starije populacije. Izražena je nada da će i idući saziv 
Vijeća nastaviti s ovim projektom. Vijeće je u četverogodišnjem razdoblju predložilo realizaciju 
prioriteta malih komunalnih radova i komunalne infrastrukture u vrijednosti približno 1,5 miliun 
kuna. Većinom su realizirani radovi po zahtjevima i prijedlozima grañana, ali i po procijeni Vijeća 
o važnosti nekih radova posebno dječjih igrališta i zelenih površina. Vrijedna je hvale i inicijativa 
da se specifičan lokalitet prostora istočno od OŠ Turnić uredi kao područni Park Turnić. Izrañen 
je projekt i park će se ureñivati po fazama nekoliko godina, sve dok ne dobije formu u kojoj će 
biti šetnice za grañane, prostor za išetavanje pasa, te ureñena vodena površina koja nastaje 
prirodnim slivom i predstavlja raritet u Rijeci. Ovo su veći predmeti koje je Vijeće rješavalo u 
svome mandatu, a potrebno je spomenuti i programe u kojim  je dominirala kultura, zdravstvo 
kao  i sport. Organizirano je niz likovnih izložbi, glazbenih dogañaja, kao i turnira u šahu i 
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kartama, te razvijena suradnja sa susjednim mjesnim odborima. Ovo je mali presjek rada koji je 
spomenuo predsjednik, a i vijećnici u svome prisjećanju četverogodišnjeg angažmana. Izražena 
je nada da će i idući sastav Vijeća nakon izbora nastaviti sa sličnim aktivnostima. 

 
AD 2. 

     

     Budući da tajnica Vijeća MO odlazi u mirovinu predsjednik i vijećnici su se uz prigodnu riječ 
pozdravili i zahvalili na suradnji.  

 

 
 
 
 

 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od jedne  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


