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Z A P I S N I K 
 

SA 8. SJEDNICE VMO  
 

8. sjednica VMO Turnić održana je 27.04.2011. (SRIJEDA) s početkom u 20:00 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. Podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
2. Očitovanje Odjela za komunalni sustav o dječjem igralištu kod vrtića Gardelin 
3. Predstavka: Katica Tallarini, F.Čandeka 34 
4. Pripreme za obilježavanje Dana MO 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
Na zapisnik sa prethodne sjednice VMO nije bilo primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike s javnim pozivom upućenom grañanima za predlaganje 
malih komunalnih radova za uvrštenje u prioritete u 2012. godini. Već je i pristiglo nekoliko 
prijedloga, a nešto je zaprimljeno tokom godine. Svi se slažu da je puno više prijedloga, nego što 
će biti raspoloživih sredstava za realizaciju. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se sada samo zaprime prijedlozi redoslijedom kako dolaze, a 
nakon uviñaja i procjene radova utvrdit će se konačni redoslijed. 
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AD 2 
-Vijeće je primilo traženo očitovanje o statusu dječjeg igrališta pokraj Dječjeg vrtića Gardelin.U  
očitovanju se predlaže sufinanciranje kroz komunalne prioritete kvalitetnije ureñenje igrališta, ali  bi 
to moralo biti na štetu parkirališnih mjesta.   
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se s referentima Odjela za komunalni sustav i Rijeka prometa na 
licu mjesta donese odluka o konačnom ureñenju spomenutog igrališta. 

 
AD 3 
 Vijeću  se obratila g. Katica Tallarini, F.Čandeka 34 s molbom da se postave "gljive" ili stupići 
ispred njezinih prozora u suterenu njezinog stana.  
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak, nakon izvida, da ispred prozora suterenskog stana postoji 

održavani zeleni pojas, te je nemoguće postavljati bilo kakvu zapreku, jer bi se time 
onemogućio promet parkiralištem. 

 
AD 4 
 
Vijeće je zaključilo da se za Dan MO realizira program već ranije prihvaćen Godišnjim planom. 

Otvorit će se likovna izložba uz prigodni program, održati koncert Vokalnog studentskog zbora, 
te  održati turniri u kartama i šahu. Sve će se odvijati u tjednu  od 10. do 14. svibnja. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


