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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-28/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  10.09.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 8. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

8. sjednica VMO Turnić održana je 10.09.2008. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, F.Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Ida Zoričić, zamjenik predsjednika VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Marin Grgurić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gino Bonetta, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Turnić: 

Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje zaključka o prostorijama za Klub starijih osoba 
2. Pripreme za donošenje Programa rada Vijeća za 2009. godinu  
3. Predstojeće aktivnosti 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednik VMO g. Viktor Požgaj izvijestio je prisutne vijećnike o razgovoru s ravnateljem 
Direkcije za mjesnu samoupravu, g. Dušanom Širola, a u vezi prenamjene dijela dvorane MO 
Turnić koji nije u upotrebi, za Klub starijih osoba. Predsjednik je dobio uputu da  Vijeće 
pismeno zatraži očitovanje Odjela za gradsku samoupravu i upravu o ovom prijedlogu Vijeća. 

 
     Zaključak: 

Vijećnici prihvaćaju uputu i zaključuju da se uz dopis priloži tlocrt dvorane s istaknutim 
dijelom prostora za prenamjenu, te kopija prepiske s Gradskim odjelom za zdravstvo i 
socijalnu skrb u vezi planova za otvaranje kluba na našem području.  
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AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Viktor Požgaj podsjeća vijećnike na obvezu donošenja Programa rada Vijeća 
za narednu godinu. Budući da se očekuju neke izmjene oko načina financiranja programa  neki 
rokovi su prolongirani, ali se sada već mogu prijaviti programi iz područja kulture, sporta, ekologije, 
školstva i  brige o djeci , ukoliko Vijeće to planira i očekuje financijsku potporu. 
 

Zaključak: 
Budući da je Vijeće donijelo odluku o obilježavanju Dana MO raznim dogañanjima iz 
područja kulture i sporta, zaključuje da će prijaviti programe iz tih područja. 
 
AD 3 
 
Vijeće je analiziralo predstojeće aktivnosti prema Planu aktivnosti do kraja godine. 

 
Zaključak: 

Ugovoriti termin s Gradskim društvom Crvenog križa za predavanje i mjerenje tlaka i šećera 
u krvi za grañane. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 
 
 
 

         
                                                  


