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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-04/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  23.07.2012. 
                                    

ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

27. sjednica VMO Školjić održana je 27.07.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO 
Školjić, Žrtava fašizma 2 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Juro Perković, predsjednik VMO 
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Sanja Lojpur, članica VMO  
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Koraljko Pasarić, pododbor za kulturu 
• Robert Baus – tajnik MO 

 
Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog OGU za komunalni sustav za promjenu komunalnih prioriteta za 2012. 
(nemogućnost sadnje drvoreda u Vodovodnoj ulici) 

2. Indigo bar – žalba na buku i cjelonoćni rad  
3. Ljeto u Starom gradu – priprema i raspored dogañanja 
4. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

          Tajnik MO izvijestio je VMO o zamolbi Odjela za komunalni sustav za promjenu komunalnih 
prioriteta za 2013. godinu a koja se odnosi na sadnju drvoreda u Vodovodnoj ulici izmeñu k.br. 23 i 
25. Naime, naknadnim izvidom utvrñeno je da se u trupu nogostupa nalaze instalacije zbog kojih 
sadnja nije moguća te je predloženo da se sredstva preusmjere na ureñenje zelenih površina u 
zoni Školjića. 
          VMO je prijedlog jednoglasno prihvatilo zajedno s obrazloženjem. 
                      

 

AD 2 

        Članica VMO Deizi Štimac izvjestila je VMO o pritužbi stanara Ratka Jotanovića na buku iz 
noćnog kluba "Indigo" (Stara vrata) te je donijela dopis iz 2010. kojim su se odvjetnici Ingrid i 
Miljenko Barić žalili na isti problem i upućen brojnim institucijama (Grad Rijeka, MUP, Sanitarna 
inspekcija, MO). 
        Nakon provedene rasprave VMO je zaključilo da je rad noćnih klubova izvan njihove 
ingerencije i mogućnosti neposrednog utjecaja, naročito u slučajevima kad vlasnici imaju sve 
potrebne dozvole. 
         Na prijedlog predsjednika VMO takoñer je zaključeno da se u okviru Dana MO organizira 
sastanak s predstavnicima policije gdje bi se porazgovaralo i o ovom pitanju, uz prisutnost samih 
grañana. 
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AD 3 

Koraljko Pasarić izvjestio je VMO da su pripreme za predstojeće "Ljeto u Starom gradu" na samom 
kraju, u okviru predviñenog programa – Kvartet Veljak na prvoj plesnoj večeri (valcer), The River 
Sharks na drugoj (rock&roll), projekcija dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih filmova s 
festivala KRAF treće večeri, te dječji dan s nastupom "Morčića" i "Malih Riječana" i likovnom 
radionicom četvrte večeri. Takoñer je naglasio da su mediji informirani, kao i da su pribavljene sve 
potrebne dozvole i suglasnosti. 
Vijeće je informaciju prihvatilo bez rasprave. 
 
AD 4 

Kako pod točkom razno nije bilo daljnjih prijedloga i rasprave, predsjednik je u 19.00 zaključio 
sjednicu.  
 
 
 
Zapisničar:                                                                              Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                                           Juro Perković 
 

 
  

 


