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ZAPISNIK    
S 34. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

34. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  27. 2. 2018. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Škurinjska Draga, Porečka 94.   
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
1. Pavao Mataija, predsjednik VMO 
2. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika 
3. Saša Brusić, član VMO 
4. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Dragana Ivošević, tajnica  

 
Odsutna: 
Kristina Barić, član VMO 

DNEVNI RED  
 
 

1. PROBLEM PARKIRALIŠTA U ULICI RASTOČINE 
2. PRILAZ INTERVENTINIM VOZILIMA U ULICI RASTOČINE 

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
  
AD 1 
 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je upit ovlaštenog predstavnika vlasnika stanova Rastočina 4 o 
stanju u vezi parkirališta u ulici Rastočine.  
Vijeće se više puta obraćalo gradskim službama i iznosilo problem nedostatka parkirališnog 
prostora na terenu, posljednji put 2016. godine. Tada je rečeno da je prostor bivšeg Instalatera, 
gdje se po DPU-u treba izgraditi stambeno poslovni objekt Novi Belveder, prodan Sindikatu 
policije Hrvatske, pa Grad nema utjecaja u pogledu dinamike realizacije. Izgradnjom toga 
objekta stvorile bi se razne mogućnosti prometnog i parkirališnog rasterećenja Rastočina. 
Planiranom izgradnjom pristupnih prometnica, novog vrtića i garaža u novim objektima, bitno bi 
se rasteretilo i poboljšalo opću situaciju u Ulici Rastočine. Do danas, međutim, ništa se nije 
pomaknulo s mrtve točke. Nakon izlaganja predsjednika Vijeće je jednoglasno donijelo  
 



  

Zaključak: 
 
Ponovo uputiti dopis s pitanjima o tome da li se, što i kada planira poduzeti kako bi se za 
područje cijele Ulice Rastočine i Mihačeve drage osiguralo dodatna parkirna mjesta i  
prometno ih se rasteretilo.  
 
AD 2 
 

Predsjednik Vijeća izvijestio je o tome da je Rijeka promet izvršio označavanje horizontalnih 
oznaka za slobodne požarne putove oko svih nebodera na području Rastočina. Također će do 
konca tjedna biti postavljena i pripadajuća vertikalna prometna signalizacija, čime će se stvoriti 
minimalni uvjeti za prilaz interventnim vozilima. Napominjemo da su ove mjere dogovorene sa 
nadležnim tijelima Grada Rijeke i MUP-a. 

Zaključak: 

Članovi Vijeća pozdravljaju ovu odluku nadležnih. 
Kako će se na taj način još dodatno smanjiti parkirna mjesta, konstatiraju da je to razlog 
više za odluku kao u točki 1, odnosno da se zatraži od Gradskih službi da počnu rješavati 
prometnu problematiku ovog Mjesnog odbora. 
  
 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
 
 

 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinjska Draga:  

               Dragana Ivošević Pavao Mataija 
 


