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Z A P I S N I K 
 

SA 6. SJEDNICE VMO  
 

6. sjednica VMO Turnić održana je 26.01.2011. (SRIJEDA) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, zamjenik predsjednika VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća za razdoblje 01.01. do 31.12. 2010. godine 
2. Predstavka stanara Zvonimirova 24 do 28  
3. Predstavka Trgovačkog društva Ruting d.o.o. 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
Na zapisnik sa prethodne sjednice VMO nije bilo primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj zatražio je izjašnjavanje o Izvješću o radu za prethodnu 
godinu. Vijećnici nisu  imali primjedbi pa je Izvješće prihvaćeno jednoglasno. 
 
 
 
AD 2 
Vijeću su se obratili grañani iz Zvonimirove ulice kućni broj 24 do 28, tj. iz područja na koje će 
utjecati radovi na rekonstrukciji iste ulice uslijed izgradnje trgovačkog centra.Problem su parkirna 
mjesta.  
 

 



  2 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se izvrši uviñaj na terenu iako se zna da su 

na ranije održanom sastanku stanara dogovorena rješenja problema prema 
prijedlogu grañana i situacije na terenu. Uviñaj će izvršiti predsjednik i zamjenik 
Vijeća gosp. Požgaj i Aličajić, te član Vijeća gosp. Laća. 

 
 
AD 3 
 
-Vijeće je raspravljalo o predstavci Trgovačkog društva Ruting d.o.o., čiji direktor traži poduzimanje 
nekih radnji kako bi se spriječilo huligansko nabacivanje kamenja u njihov radni okoliš.  
 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je mišljenja da nema ovlasti ni mogućnosti uredovanja na sportskom igralištu 
sa koga dolijeće u predstavci spomenuto kamenje. Vijeće donosi zaključak da će 
takoñer isti sastav kao u prethodnoj točki dnevnog reda izvršiti uviñaj i predložiti 
moguća rješenja za zaštitu parkirališta. 

 
AD 4 
 
Vršeći izvid na terenu utvrñeno je da je okoliš, igralište i sprave uz Dječji vrtić "Gardelin", 
Zvonimirova 52 A potpuno devastirano. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće donosi zaključak da se Gradskom odjelu za komunalni sustav uputi dopis s 
upitom o statusu ovog igrališta. 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


