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ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

8. sjednica VMO Škurinje održana je 30.03.2011. (srijeda) s početkom u 08:30 sati, na terenu s 
područja MO Škurinje, u obilasku. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Robi Kezele, zamjenik predsjednika VMO 
- Andrija Tkalčević, član VMO 
- Tedi Besedić, član VMO 
- Mladen Komšić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Tekuća problematika 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća je naglasio da Autotrolej unatoč opetovanim dopisima i kontaktu uz 
ispriku glasnogovornice Kristine Prijić još uvijek nije odgovorio na naše dopise. Takoñer, 
podsjetio je na članak izašao u Novom Listu koji se tiče te problematike, te je nakon kraće 
rasprave Vijeće zaključilo da je potrebno i dalje raditi na rješenju problema linije 5a. 

• Tijekom obilaska u parku Kattinke Mittel na prethodnoj sjednici, jedna je osoba zatečena u 
sječi stabala, na što je Vijeće već upozoravalo Direkciju za komunalno redarstvo, te je g. 
Maraž intervenirao na licu mjesta. Uz to, članovi Vijeća su još jednom ostali zapanjeni sa 
količinom nereda koja je uzorkovana zakupom dijela parka od strane poduzeća 'Podravina' 
d.o.o., te je donešena jednoglasna odluka kako se taj problem mora hitno riješiti. Direkcija 
za zajedničke komunalne djelatnosti još uvijek nije jasno odgovorila na naš zahtjev, te je 
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Vijeće odlučilo ponoviti rečeni dopis 
• Komunalno redarstvo još uvijek nije uklonilo domaće životinje sa područja MO Škurinje, 

posebice pilad od g. Špigelskog, ovce sa Škurinjskog Plasa i svinje u blizini Getroa. 
 
 
 
 
Zaključak: 

• Predsjednik Vijeća preuzeo je na sebe obvezu da čim prije dobiej očitovanje od KD 
Autotrolej 

• Tajnik Vijeća zadužen je da poduzme sve potrebne korake kako bi se ugovor sa 
Podravina d.o.o. čim ranije raskinuo, ili bar da se ne omogući njegovo produženje 

• Tajnik Vijeća zadužen je da zatraži izvještaj o aktivnostima komunalnog redara  
 

 
AD 2 
 

• Gospodin Komšić je podsjetio članove Vijeća na aktivnosti koje se poduzimaju da bi se na 
starom okretištu linije 5 u ulici Ive Lole Ribara .postavio spomenik braniteljima, te je podnio 
kratak izvještaj o svojim kontaktima, psoebice sa Zajednicom udrguga hrvatskih vojnih 
invalida domovinskog rata Primorsko – goranske županije. Vijeće je zaključilo da je 
potrebno pronaći izvor financiranja i idejno riješenje. 

• Gospodin Tkalčević je zamolio članove Vijeća da se osmisle programi koji bi u većem broju 
uključili umirovljenike s područja MO u rad Vijeća, te su se ostali članovi složili sa 
prijedlogom 

• Gospodin Besedić je primjetio kako se u vodotok škurinjskog potoka u ulici Škurinje i nakon 
čišćenja izvedenog od strane Hrvatskih voda ponovno nasipavalo 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Škurinje i dalje će raditi na projektu spomenika braniteljima iz 
domovinskog rata 

• Vijeće MO će u sve svoje aktivnosti pokušati čim više uključiti umirovljenike, ali i 
ostale stanovnike naselja 

• Tajnik Vijeća zadužen je da izvidi, dokumentira i proslijedi nadležnima slučaj 
zatrpavanja vodotoka  

 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 10:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije(2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


