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ZAPISNIK S
32. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane 31. kolovoza 2017. godine u 19.30 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma
2/II)

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 29. srpnja 2017.
Sjednici su bili nazočni:
- Juro Perković, predsjednik VMO
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO
- Igor Buratović, član VMO
- Eol Buić, član VMO
- Ana Kovačić, članica VMO
- Elvira Dizdarević, članica VMO
- Koraljko Pasarić – urednik glasila Pod voltun
- Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu – tajnik MO
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

DNEVNI RED
1. „Ljeto u Starom gradu 2017“ – informacija o realiziranom programu
2. Novi broj glasila „Pod Voltun“ – informacija o pripremi broja
3. Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Predsjednik Podobora za kulturu g. Koraljko Pasarić informirao je ukratko Vijeće o netom održanom
programu „Ljeto u Starom gradu“.
Kako je istaknuo, temeljem Programa rada VMO, 12. „Ljeto u Starom gradu“ započelo je nastupom Katje
Budimčić Tria, pod nazivom „Balade u Starom gradu“ u četvrtak, 10. kolovoza u 21 sat na Pavlinskom trgu
U četvrtak, 17. kolovoza s početkom u 21 sat na rasporedu je bio koncert Riccarda Staraja & Midnight Blues
Banda, a za filmski program pobrinuo se Kino-video klub Liburnija film Rijeka, koji je posjetiteljima
Pavlinskog trga u četvrtak, 24. kolovoza s početkom u 21 sat ponudio selekciju filmova iz Međunarodnog
festivala KRAF.
Ljeto u Starom gradu tradicionalno je završio nastupom dječjih zborova Mali Riječani i Morčići pod vodstvom
prof. Egle Trošelj i nagradnom likovnom radionicom, koji se se održala „upravo danas“, 31. kolovoza s
početkom u 17 sati i završila u 19 sati, čime je zaključeno i ovogodišnje „Ljeto“.
Istaknuo je da su svi programi bili kvalitetno najavljeni te da je, procijenjeno, na programima bilo oko 8001000 gledatelja (ukupno na sva 4).
Vijeće je izvješće prihvatilo.
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AD 2)
Urednik glasila „Pod Voltun“ Koraljko Pasarić i tajnik MO izvijestili su Vijeće da su tekstovi za novi
broj glasila uglavnom zaključeni. G. Pasarić napomenuo je kako očekuje određene donacije radi zatvaranja
financijske konstrukcije ovogodišnjeg „Ljeta u Starom gradu“ i te bi ugostiteljske objekte čiji vlasnici
eventualno uplate donaciju spomenuo u glasilu. Na osnovu rečenog, predložio je da se možda ipak izda
dvobroj obzirom da se drugi broj glasila očekuje tijekom studenog, no na primjedbu g. Miletića da bi ipak bilo
bolje ići s dva broja, Vijeće taj prijedlog nije prihvatilo.
AD 3)
Kako pod točkom „razno“ nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 20:30 zaključio sjednicu.
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