
Municipij - Trg Riječke Rezolucije 
 
 Zgrada  riječkog Municipija i Trg Riječke rezolucije 

imaju veliku povijesnu važnost, jer je  tu bilo i sjedište riječke 
komune.  
 Carskom odlukom, 1833.g.  zgradu bivšeg augustinskog 

samostana kupuje riječka 
općina. Preinaku i 
zahvate  vodio je riječki 
arhitekt Filibert Bazarig. 
Gradski uredi useljavaju 
se 1835.g. Nova obnova i 
dogradnja cijele palače 
bila je  1874.g. na 
inicijativu gradonačelnika 

Giovannia Ciotte. Vijećnica i gradonačelnikov kabinet bili su 
bogato ukrašeni brojnim portretima riječkih guvernera i 
zaslužnih građana. 
 Zgrada je bila sjedište riječke općine do pedestih 
godina, a sjednice gradskog vijeća, odnosno tadašnje 
Skupštine općine održavale su se do šezdesetih godina 
prošlog stoljeća.  Nakon toga u zgradu se useljava Rektorat 
riječkog Sveučilišta i Matični ured. Prekrasna sala – vijećnica 
biva uništena 1971.g. raznim preinakama. Danas je tamo 
smješten Kanal Ri (sa TV relejem na krovu).  
  Ova zgrada, čija fasada 
vapi za obnovom, zasigurno 
zaslužuje primjereniju namjenu. 
Impozantni trg pretvoren je u 
najobičnije parkiralište, što je 
krajnje nepoštivanje povijesne 
baštine. Time se ujedno srozao 
civilizacijski nivo vrijednog 
urbanog prostora centra našeg 
grada. 

 POD VOLTUNPOD VOLTUN 
GLASILO MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
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GDJE JE NAŠE IGRALIŠTE (2) ? 

NAGRAĐENI I NOVA NAGRADNA IGRA 
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2. 

Uvodnik 

 Novi broj našeg “kvartovskog glasila” 

donosi nove zadatke. Nova zadovoljstva! Nova 
razočaranja? Planove. Kombinacije. Pa i nadu. 
            Dosad najbolji odaziv sa kuponima naše 
nagradne igre za zgodne prigodne riječke 
knjige i CD-e svakako raduje. 
             No, ugodno iznenađuje i osobno još 
više veseli, da je u maloj anketi o volonterstvu, 
na poleđini nagradnog kupona, veliki dio 
sugrađana izrazio spremnost na uključivanje u 
rad ovog, svog, mjesnog odbora. E sad, 
“samo” treba sa papira u praksu.   
              Jedan takav veliki  “samo” važi za 
velike projekte na području našeg MO, a  jedan  
takav mali “samo” za  male komunalne 
zahvate. 
               Iz teorije u praksu, iz godine u godinu, 
sa nadom da će u novoj ipak biti barem nešto 
malih  radosti za nas male građane ovog dijela 
nama najdražeg grada. 
 
 
 
     Koraljko Pasarić 
 
     Glavni urednik 

P  O  D         V  O  L  T  U  N 

GLASILO   MO   ŠKOLJIĆ 
IZDAVAČ 

Vijeće MO Školjić 
 

GLAVNI UREDNIK 
Koraljko Pasarić 
UREDNIŠTVO 

Elvira Dizdarević  
Predrag Miletić 

LEKTURA 
Elvira Dizdarević 
FOTOGRAFIJE 

Vesna Širola 
Dragica Fadljević 

 i arhiva 
GRAFIČKO UREÐENJE 

Koraljko Pasarić 
 

NAKLADA 
800 primjeraka 

TISAK 
DES - SPLIT 

3. 

Poštovani sugrađani, 

  

 Pred vama je četvrti broj glasila MO Školjić, 

koji smo izdali u kratkom razdoblju nakon prošlog 
izdanja.  
 Ovaj broj karakteriziraju teme kako iz 
povijesti, ali i  aktualnosti  koje su opet vezane i za 
prošlost našeg grada. Donosimo i prijedlog VMO 
Školjić o manjim komunalnim prioritetima. Tu je i 
popis imena naših dosadašnjih vijećnika, koji su 
zajedno sa nama, od 1997.g., dali svoj doprinos 
radu ovog MO. 
 Tekstovima o Koblerovom trgu i Municipiju, 
mozaicima i arheološkim iskapanjima šećemo kroz 
prošlost i sadašnjost našeg starog grada.  
 Dragi sugrađani Školjića i Starog grada u ime 
Vijeća Mjesnog odbora Školjić želim vam čestit  
Božić te sretnu i uspješnu novu 2009.godinu. 
 
    Vijeće mjesnog odbora Školjić 
    Predsjednik 
    Predrag Miletić 
                                                         



4. 

  Vijeće MO Školjić je na svojoj 37 

sjednici odrţanoj 03. studenoga 2008. jednoglasno 

usvojilo slijedeće prioritete u odrţavanju objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu 

za područje Mjesnog odbora Školjić: 

 1. Obnova nogostupa na Titovom trgu 

od broja 12A do 4A (od dućana “Smiljana” 

do SKF-a) 

 2.Obnova nogostupa u Ulici Školjić od 

broja 5A do 9 (od pekare do “Narodnog 

učilišta”) 

 3. Obnova nogostupa u Ulici Ivana 

Grohovca (istočna strana ulice: od 

“Narodnog učilišta” do ”Textum dekora”) 

 Realizacija navedenih prioriteta trebala bi biti 

po navedenom redoslijedu. 

 Nogostup u Ulici Školjić od broja 1 do 

4A (od SKF-a do salona namještaja “Berloni”) 

sanirat će se iz sredstava prioriteta za 2008. 

godinu. 

Prijedlog komunalnih prioriteta 2009. 

5. 

 Tradicionalno svake godine u prosincu Vijeće 

MO Školjić nastoji razveseliti djecu Školjića i 
Starog grada i uljepšati im predblagdanske dane. 
 U subotu 13. prosinca 2008. djecu 
predškolske dobi s područja MO Školjić posjetio je 
i darivao njihov najdraţi gost - Djed Boţićnjak. 
Posebno veseli da je u nizu godina darivanja ove 
godine bilo prijavljeno najviše djece (58   
predškolaca) iz našeg dijela grada. 
 Program se ove godine odvijao u prostoru 
Igraonice “Domino” (na adresi Ţrtava fašizma 2,), 
te se posebno ovom prigodom zahvaljujemo gđi. 
Morani Ţidanek na primjerenoj suradnji, kao i 
Kazališnoj grupi Viktor Car Emin.  
 Igraonica  “Domino” bila je ispunjena 
razdraganom djecom i roditeljima, a dječji osmjesi 
i veselje potvrdili su zadovoljstvo i ovim 
predblagdanskim druţenjem. 

Djed Božićnjak darivao djecu  



6. 

 Relikvija sv. Marcijana, nekada u Rijeci 

veoma štovanog sveca, koju je Rijeci sredinom 17. 
stoljeća darovao papa Aleksandar VII., u listopadu 
2008. vraćena je u crkvu Uznesenja Marijina, nakon 
što je niz desetljeća bila pohranjena u crkvici Sv. 
Sebastijana u Starom   gradu.   
 Riječ je o najvećoj riječkoj relikviji – 
mumificiranom  tijelu sveca iz 4. stoljeća – koje je 
sredinom prošlog stoljeća, tijekom jedne od 
obnova crkve Uznesenja Marijina iz te crkve 
prenijeto u nedaleku crkvicu sv.Sebastijana. 
Preseljenjem  je sv. Marcijan  potpuno pao u 
zaborav. Istodobno, crkvica sv. Sebastijana, je  
kao i mnogo puta ranije postala čuvalište inventara 
iz drugih riječkih crkava, onih koje su se »gasile«,  
te i  onih koje su se obnavljale.  
 Relikvija je u crkvu Uznesenja Marijina 
vraćena u polomljenom staklenom sarkofagu, 
pokrivena je i smještena uz oltar sv. Ante 
Padovanskog gdje je bila i sredinom prošloga 
stoljeća. Budući da je relikvija desetljećima bila 
zaboravljena, daleko od očiju javnosti, nije 
neočekivano da je sv. Marcijan nepoznat 
današnjim Riječanima.  

 

Sveti Marcijan - vrijedna relikvija  

7. 

 Njezino primjereno »zbrinjavanje«, 
neophodno je tim više što su takve relikvije velika 
rijetkost i što je relikvija sv. Marcijana važan dio 
riječke sakralne i kulturne baštine. 
 Tijekom istraživanja 2004. današnjeg 
samostana dominikanaca, djelatnici riječkog 
Konzervatorskog odjela pregledali su i crkvicu 
sv.Sebastijana, tražeći određeni inventar iz crkve 
sv. Jeronima, te u njoj otkrili sv. Marcijana.  
 Sv. Marcijan mučenik kojemu je blagdan 16. 
rujna, bio je visoko rangiran rimski dužnosnik, 
moguće i senator. Nakon što mu je obolio sin, on 
postaje kršćanin, a nakon ozdravljenja sina Ivana i 
sin postaje kršćanin. Na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće 
zbog svoje vjere postaju žrtve progona i bivaju 
ubijeni. 
 Relikvija sv. Marcijana u Rijeku dolazi 1662. 
godine – kao dar pape Aleksandra VII. i to 
posredovanjem cara Leopolda I. Marcijanovo 
mumificirano tijelo u Rijeku dolazi iz Rima. U Rijeci 
je smješteno pored glavnog oltara crkve 
Uznesenja Marijina.  
 Okružnica »Bogoljubni 
poziv« sačuvana u Državnom 
arhivu u Rijeci, a  datirana 8. 
rujna 1849. godine potvrđuje 
da je sv.Marcijan u Rijeci bio 
štovan još prije 150 godina. 
Time je značaj ove relikvije za 
riječku sakralnu baštinu još 
veći. 
 
           



8. 9. 

              JUČER, DANAS, SUTRA 

Trg Ivana Koblera 

  

 U doba srednjovjekovne Rijeke ovaj trg je bio središte grada, na njemu je bila gradska loža, burza, tržnica, svi poslovi obavljali su 

se na otvorenom. “NA NJEMU JE PO ODREĐENOM RITMU, VJEKOVIMA OTKUCAVAO JAVNI ŽIVOT RIJEKE“ pisala je pok. prof. 
Radmila Matejčić. Mnogi povijesni zaključci , prije nego što bi došli pred tadašnje gradsko vijeće u obližnjem “Palacu komuna“ ,  
raspravljali bi se na trgu ili pod Ložom. Trgovci i pomorci tu bi dogovarali odreĎene poslove, a kasnije odlazili notaru. Pred Palacom 
glasnik bi izvikivao kupoprodaje zemljišta i ostale obavijesti.  
 Svaki dan na taj trg žene iz riječke okolice donosile bi živežne namirnice i opskrbljivale grad, te iz tog razloga, trg dobiva ime 
“Piazza delle Erbe“.  
 Postepenim preseljenjem javnog života na Korzo, trg gubi na važnosti, ali sve do izgradnje paviljona na današnjoj riječkoj tržnici, 
Koblerov  trg je imao glavnu opskrbnu funkciju Riječana. Na mjestu današnje zgrade “Varteksa“ živio je veliki riječki povjesničar XIX. 
stoljeća Ivan Giovanni Kobler, po kome trg nosi današnje ime.  
 Tijekom Drugog svjetskog rata uslijed bombardiranja, uništene su bile gotovo sve kuće u zapadnom dijelu trga. Godine 1972.g 
dovršava se Robna kuća Korzo, a iste godine povodom 150 godišnjice Tvornice papira postavlja se i fontana. Unatoč izgradnji Robne 
kuće Varteks i poslovne zgrade Delte, očuvao  se dio vanjskih fasade nekadašnjih zgrada.  
 Naredne godine očekuje se novo ureĎenje i popločenje Trga Ivana Koblera.  



10. 

Arheološka iskapanja  

 Nakon što je završeno popločenje Užarske 

ulice, započeli su arheološki radovi na početku 
Užarske ulice (kod Croatia Recordsa) i na Trgu pul 
Vele crikve (kod Kosog tornja).  

 Još davne 1968. godine 
prilikom izgradnje zgrade u 
Užarskoj ulici gdje je smještena 
trgovina "Croatia Records", 
naišlo se na ostatke rimskih 
termi i hrama. 
 Kasnije, 1996. godine, na 
desetak metara jugozapadno od 
Kosog tornja, prilikom iskapanja 
naišlo se na višebojni (žuto-crni) 
antički mozaik. 
 U veljači 2002. godine na 

prostoru između Crkve i Kosog tornja (ispred ulaza 
u Crkvu Marijina Uznesenja) prilikom postavljanja 
instalacija, opet se naišlo na mozaik s 
ranokršćanskim elementima.  

  

11. 

       Ovi nalazi potvrđuju pravo spomeničko 
bogatstvo koje postoji ispod Starog grada u čijim 
gabaritima je bila antička Tarsatica. 
 Do sada su pronađeni različiti predmeti iz 
različitih epoha, temelji rimskih termi, ali i groblje 
pored same crkve. Arheolozi su ovih dana krenuli 
u istraživanja oko samog Kosog tornja, gdje se 
nalazi antički ranokrščanski mozaik. 
 MO Školjić je više puta tražio  arheološka 
iskapanja kako bi se antički mozaici mogli jednog 
dana adekvatno i trajno prezentirati riječkoj 
javnosti i našim gostima. 
          Zato MO Školjić svima koji rade na ovome 
projektu želi puno uspjeha kako bi priča o 
najstarijoj povijesti našeg grada bila nadopunjena 
novim saznanjima.  



12. 

 Članovi vijeća MO Školjić: Predrag Miletić, 

predsjednik, gĎa. Marija Kos, dopredsjednica i g. 
Ljubomir Kočka, član VMO, održali su dana 31. 
srpnja 2008. godine press konferenciju vezanu uz  
problematiku izgradnje sportskog igrališta na 
području Mjesnog odbora Školjić. 
 U nizu dopisa i razgovora u pokušaju rješenja 
ove problematike (o čemu smo već pisali u glasilu 
“Pod voltun” broj 2) prijedlog Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav za lokaciju igrališta 
iza zgrade “Narodnog učilišta” na manje 
parkiralište do zgrade HEP-a, odbijen je od VMO 
Školjić, zato što je u neposrednoj blizini više 
stambenih zgrada sa stotinjak obitelji.  
 Prijedlog VMO Školjić za lokaciju na 
parkiralištu Školjić, koji nije bio odbijen na 
sastanku sa g. gradonačelnikom, kasnije je ipak 
odbijen od Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, kako piše u službenom dopisu 
(22.04.2008.) jer bi se time “na toj lokaciji trebalo 
bitno reducirati parkirna mjesta … što nije 
moguće”.  

   

Gdje je naše igralište ? (2) 

13. 

       Takav odgovor nas je i ponukao da sazovemo 
press konferenciju i izrazimo naše nezadovoljstvo 
da su eto i ta parking mjesta važnija od jedinog 
igrališta koje bi naši sugraĎani, omladina i djeca, 
iz ovog dijela grada ponovo imali na raspolaganju 
nakon što su u proteklih nekoliko desetljeća prvo 
ostali bez velikog parka na Školjiću, a zatim i bez 
parka i igrališta ispred osnovne škole.  
 Prisutni vjećnici istaknuli su da je nedostatak 
rekreativno sportskog igrališta takoĎer jedan od 
razloga neprimjerenog ponašanja dijela mladih na 
području našeg MO. 
               S obzirom da VMO Školjić traži minimum 
minimuma – montažno sportsko igralište za 
kolektivne igre loptom (sa visokom žičanom 
ogradom) mišljenja smo da još uvijek postoji i 
treba postojati mogućnost da se pronaĎe 
primjereno  rješenje. 
 

 



14. 

 Izvučeni su dobitnici nagradne igre iz 3. broja 

glasila MO Školjić «Pod voltun». Komisija u 
sastavu :Predrag Miletić(predsjednik VMO Školjić), 
Koraljko Pasarić (glavni urednik) i Vesna Širola 
(tajnica MO Školjić) izvukla je dobitnike na 
nagradno pitanje: Koji je danas sluţbeni naziv trga 
ispred crkve Marijina uznesenja i zvonika «Kosog 
tornja»? Točan odgovor je : Pul vele crikve. 
Nagrade su dobili : 
1. Mirjana Švec, Titov trg 8 
(knjiga Trsatsko svetište u zbirkama Muzeja Grada 
Rijeke) 
2. Patricia Martinović, I. Grohovca 5 
(CD Ovo je Rijeka, razni izvođači / Grad Rijeka) 
3.Krstan Milisavić, Vodovodna 4 
(knjiga Rijeka. Povijest, kultura.../ T.Z: Grada 
Rijeke) 
4. Aleksandar Kočka, Vodovodna 4 
(Audio kaseta Klape Hrvatskog primorja / Nema 
problema produkcija) 
5. Smiljana Višić, Ţrtava fašizma 8 
(CD U to vrijeme godišta – Zdruţeni dječji zborovi 
PGŢ / Nema problema produkcija) 
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u nagradnoj 
igri, a posebno donatorima nagrada i to:  

Odjelu gradske uprave za 
kulturu Grada Rijeke 
Turističkoj zajednici 
Grada Rijeke 
Muzeju grada Rijeke 
N a k l a d n i k u  N e m a 
Problema d.o.o. Rijeka 

Izvučeni dobitnici nagradne igre 

15. 

Mjesni odbor Školjić osnovan je 15.05.1997. Od tada 

su konstiturana tri Vijeća i to: 
 
Prvi saziv(1997.-2001.g.) u sastavu: 
Igor Buratović, predsjednik (HDZ) 
Darko Zorc, dopredsjednik (HDZ) 
Zdravko Kovačić, član vijeća (HDZ) 
Predrag Miletić, član vijeća (PGS) 
Ţeljko Hlača, član vijeća (SDP) 
 
Drugi saziv (2001.- 2005.g.) u sastavu: 
Predrag Miletić, predsjednik (PGS) 
Frane Kero, dopredsjednik (PGS), 2003.g. zamjenjuje 
ga Šuke Alija kao član vijeća (PGS) 
Jure Perković, član vijeća (PGS) od 2003.g. 
dopredsjednik  
Dr. Nikša Ujević, član vijeća (LS) 
Stanko Sadţak, član vijeća (PGS),2001.g. zamjenjuje 
ga Danijel Tuškan kao član vijeća (PGS) 
 
Treći saziv (2005.-2009.g.) u sastavu: 
Predrag Miletić, predsjednik (PGS) 
Bruno Ribarić, dopredsjednik (HDZ) 2008.g. 
zamjenjuje ga Ljubomir Kočka kao član vijeća (HDZ) 
Jure Perković, član vijeća (PGS) 
Marija Kos, član vijeća (HDZ) od 2008.g. 
dopredsjednica 
Elvira Dizdarević, član vijeća  (SDP, HNS, SDA) 
 
Mjesni odbor Školjić: Ulica ţrtava fašizma 2/II 
Tajnica MO: Vesna Širola 
Telefon: 214 492; fax: 327 007; e-mail: 
mo.skoljic@rijeka.hr 
www.rijeka.hr/mjesni odbori/skoljic 

Vijeća MO Školjić od osnivanja do danas 


