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ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 

40. sjednica VMO Škurinjska draga  održana je 27. 10. 2009. (srijeda) s početkom u 12:00 sati u 
prostorijama MO Škurinjska draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Kegalj, predsjednica VMO 
- Rajko Ban, zamjenik predsjednice VMO 
- Milan Mandić, član VMO 
- Ognjen Crnković , član VMO 
- Dragana Ivošević, tajnica MO 
 
Sjednici nije bila nazočna 
-    Perica Šunjić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Vijeća MO Škurinjska draga 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. OČITOVANJE O PRIJEDLOGU PRIORITETA ZA 2010. 
2. REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI ZA 2009. -  DEBATA 
3. RAZNO 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Nada Kegalj  pročitala je prijedlog prioriteta za 2010. godinu i rekla  da se prema ustaljenoj praksi 
prijedlozi prioriteta koje je Vijeće već donijelo, nakon što proñu stručne službe Grada, još jednom 
verificiraju. Vijeće je donijelo 
 
Zaključak 
  
Prihvaćaju se predloženi prijedlozi prioriteta VMO Škurinjska draga za 2010. godinu, prema 
procjeni stručnih službi Grada. 
 
      
 
 
AD 2  



  

 
Predsjednica je pozvala članove Vijeća da se u ovu programsku aktivnost uključe i obavijestila ih 
da će se Debata na temu "Reklamiranje usmjereno na djecu treba/ne treba zabraniti"  održati 04. 
studenog. Službeni početak debate je 12, 30. Ona je zamišljena tako da se učenici OŠ Škurinje, 
Ivan Zajc i Podmurvice  okupe u prostoru Mjesnog odbora poslije 12,30. Održat će se debata uz 
scenski prikaz teme, koji će izvesti učenici. Nakon debate nastavak neformalnih razgovora o temi 
debate i druženje.Sudionici debate bit će nagrañeni prigodnim poklonima. 
 
 
Zaključak: 
 
Za potrebe održavanja debate Vijeće, prema Programu rada i Financijskom planu VMO, 
odobrava trošak na ime programske aktivnosti u iznosu od 2.500,00 kuna. Dio sredstava, u 
iznosu od 750,00 kuna utrošit će se na scenu - materijal koji je potreban da bi se pripremila 
dvorana, oslikali panoi i izveo scenski prikaz štetnosti/ne štetnosti oglašavanja, iznos do 
750,00 kn na poklone svim učesnicima debate i 1.000,00 kuna na reprezentaciju odnosno 
na sokove i slatkiše za prisutne učenike osnovnih škola.  
 
 
 
 
AD 3 
 
Pod točkom razno  
1. Usmeni zahtjev Kurilića iz Rijeka prometa da se Vijeće očituje o poziciji prioriteta za 2009. 
    godinu – ureñenje neureñenih javnih površina 
2. Zahtjev stanara Rastočine 6 
3. Zahtjev Nade Dolinar, Lipa 2D 
4. Dopis direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, Odjela gradske uprave za komunalni sustav  
 

1. Ureñenje neureñenih javnih površina, očitovanje o rasporeñivanju sredstava 
 

Predsjednica je obavijestila da sredstva na poziciji ureñenja neureñenih javnih površina na ovu 
godinu još nisu utrošena, a Vijeće ih je rezerviralo za slučaj da budu potrebna za ureñenje 
parkirališta ispod vijadukta. Parkiralište je obećalo urediti Auto cesta Rijeka Zagreb. Nema 
nikakvih povratnih informacija o tome da li će se i kada ostvariti to obećanje. Diskutirajući o ovoj 
točki dnevnog reda Vijeće je zaključilo da ovaj problem nadilazi ovlaštenja referenata u Rijeka 
prometu i Gradu Rijeci, te donijelo ovaj 
 
Zaključak: 
 
Vijeće ovlašćuje Nadu Kegalj da razgovara s pročelnicom Odjela GU za komunalni sustav,  
da se utvrdi da li će se i kada realizirati ovo obećanje. Ako se utvrdi da Auto cesta Rijeka 
Zagreb neće urediti parkiralište, Vijeće ovim zaključkom utvrñuje da će se preostala 
sredstva za ureñenje javnih površina za ovu godinu utrošiti na ureñenje navedenog 
parkirališta.  Ako sredstva za kompletno ureñenje ne budu dovoljna, parkiralište će se 
urediti po etapama.  
 

2. Zahtjev stanara Rastočine 6 
 
Predsjednica je pročitala zahtjev stanara Rastočina u kojem oni traže redovito čišćenje stepeništa 
u svojoj Ulici.  Vijeće je donijelo  
 
 
Zaključak 
 
Zahtjev stanara uputiti "Čistoći" d.o.o. s zamolbom da se osigura čišćenje predmetnih 
stuba. 
 
    3. Zahtjev Nade Dolinar 
 



  

Predsjednica je pročitala zahtjev Nade Dolinar u kojem ona traži ureñenje površine oko OŠ 
Škurinje a u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Vijeće je diskutirajući o ovoj hvale 
vrijednoj inicijativi donijelo 
 
Zaključak: 
 
Vijeće podržava inicijativu Nade Dolinar i upućuje je da se aktivno uključi u Riječki 
program lokalnog partnerstva, prijavom na natječaj. Potrebna sredstva za svoju inicijativu 
dobit će na osnovi kvalitete programa, odnosno prijave na natječaj. Mjesni odbor 
Škurinjska draga rado će se uključiti i biti potpora svakoj akciju ili inicijativi grañana, u 
kojoj su nosioci programa oni sami. 
  
 
 

4 Dopis Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti OGU za komunalni sustav 
 
Nada Kegalj pročitala je dopis u kojem Direkcija sugerira Vijeću i grañanima da Vijeće iz svojih 
sredstava uredi površinu južno od zgrada 34 do 94 u Porečkoj ulici. U diskusiji o ovoj točki 
dnevnog reda članovi Vijeća izrazili su čuñenje ovoj sugestiji jer je poznato da je baš OGU za 
komunalni sustav bio inicijator ureñenja te površine. Ideja je bila, a Vijeće se s njom složilo da se 
južna strana Porečke pretvori u park. Prijedlog su urbanisti odbili s obrazloženjem da se čeka 
donošenje DPU-a ovog dijela grada. 
  
Zaključak: 
 
Pozvat će se zainteresirani grañani na sastanak na kojem će Vijeće saslušati njihove 
probleme. 
 

5. Doček svetog Nikole 
 
Predsjednica je pročitala ponudu Kazališta kalvarija za predstava povodom Dočeka svetog 
Nikole. Odlučeno je da će se prihvatiti ponuda Kazališta a slijedećeg mjeseca Vijeće će donijeti 
ostale odluke vezane uz realizaciju Programa dočeka svetog Nikole. Vijeće je donijelo  
 
Zaključak: 
 
Prihvaća se ponuda Kazališta Kalvarija za predstavu povodom svetog NIkole za 7.  
prosinca u iznosu od 2600,00 kuna 
 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 14:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 

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

               Dragana Ivošević                       Nada Kegalj 
 
 
 

 

 
 
 


