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ZAPISNIK 
SA  32. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 
32. sjednica VMO Školjić održana je 14.05.2008. (srijeda) s početkom u 18:30 sati u 

prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

• Predrag Miletić, predsjednik VMO 
• Marija Kos, zamjenica predsjednika VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu 

 
Odsutni: 
 

• Juro Perković, član VMO 
• Elvira Dizdarević, članica VMO  

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Vijeća MO Školjić 
2. Komunalni prioriteti za 2009. godinu 
3. Tekuća problematika 
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda g. Miletić osvrnuo se na 2 problema koja je želio 
posebno naglasiti: 

1. Naknada vijećnicima za ožujak 2008. još nije uplaćena. Podsjetio je prisutne na 
situaciju od prošlog ljeta kad je naknada kasnila 3 mjeseca. To je veoma nekorektno 
ponašanje Grada prema vijećnicima.  

2. Kancelarija sadašnje tajnice MO Školjić nije primjerena prijemu stranaka te je zatražio 
njezin premještaj u prijašnju kancelariju koja je to bila i prije dolaska ravnatelja i 
referenata iz Direkcije za mjesnu samoupravu. Također iznio primjedbu na učestalo 
mijenjanje tajnika. Naime u ovom mandatu ovo je već četvrti tajnik-ca. S navedenim 
su se složili i prisutni vijećnici gđa. Kos i g. Kočka i podržali zahtjev g. Miletića.   

 
Zaključak: Tajnica će ispitati razloge kašnjenja naknade vijećnicima.  
 
 
 



AD 1 
 
Zapisnik sa 31. sjednice VMO Školjić jednoglasno je usvojen. 
                        
 
AD 2 
Od nadležnih službi nije dobiven odgovor na naš dopis koji smo im uputili 23. travnja o.g. u 
kojem predlažemo 3 nova prijedloga kao zamjenski za uređenje prostora za smještaj 
kontejnera u Ulici Aldo Colonello (prioritet iz 2008. g.). Stoga je g. Miletić je predložio da se 
isti stave u prioritete za 2009. godinu. Kad se realizira jedan od 3 zamjenska prioriteta u 
2008. g., dostavit će se novi (zamjenski za 2009. g.).  
 
Kao novi prioritet, gđa. Kos predložila je obnavljanje asfaltnog sloja u Ulici A. Colonello 
ispred „Domusa“. Asfalt je neravan i oštećen pa se za vrijeme kiša stvaraju lokve, a prijeti i 
prodor vode u poslovne prostore na tom potezu. S prijedlogom gđe. Kos složili su se prisutni 
vijećnici.  
 
G. Kočka dao je prijedlog da se kao prioritet predloži prilagođavanje zelene površine 
nasuprot pumpe na Školjiću u park za kućne ljubimce (ograda, vrata na ulazu u prostor). 
Tamo bi vlasnici vodili svoje kućne ljubimce (što već i svojevoljno čine), a spriječilo bi se i 
onečišćavanje ulica. G.Miletić je odbio da to bude prijedlog komunalnih prioriteta s 
obrazloženjem da sredstva nisu dovoljno velika da bi se i takav prijedlog mogao realizirati. 
Također je mišljenja da građani ne bi bili zadovoljni da se sredstva troše na ljubimce, a nema 
ih dovoljno ni za ljudske potrebe. Predložio je da se taj prijedlog dostavi nadležnim službama 
i pokuša realizirati kao prijedlog građana. 
 
Prijedloga prioriteta od građana nije bilo. 
 
Zaključak:  
 Za predložene i usvojene prioritete tajnica će pripremiti fotografije koje će se 

priložiti dopisu.  
 Za prijedlog g. Kočke, uputit će se dopis nadležnim službama. Slike s terena već 

postoje. 
 

 
AD 3     
 
 G. Kočku zanimalo je da li je poslan dopis „Autotroleju“ vezano za onečišćenje 

Vodovodne zbog punjenja goriva u rezervoare „Autotroleja“ te odlaganje otpadnog 
materijala iste firme u dvorište neposredno ispod prozora građana Vodovodne 4. Tajnica 
ga je izvjestila da je poslan tokom današnjeg dana. 

 
 Također ga je zanimalo da li je upućen dopis Hrvatskim željeznicama vezano za 

željeznički most koji, osim što izgledom narušava okoliš, ne ulijeva ni povjerenje u svoju 
sigurnost. Tajnica ga je izvjestila da će dopis biti napisan do kraja tjedna. 

 
 G. Kočka naglasio je da je prostor oko bazena na Školjiću često onečišćen (boce, smeće 

pa čak i igle od narkomana). Zahtjeva da se traži češće čišćenje tog prostora. Tajnica je 
predložila da uz dopis koji bi se poslao za traženje češćeg čišćenja prilože i slike 
zatečenog stanja. Tako se g. Kočka obavezao da će kad uoči takvo stanje, pozvati 
tajnicu da napravi fotografije koje bi se priložile dopisu. 
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AD 4 
 
 G. Miletić izvjestio je prisutne vijećnike da je dana podrška pisanom zahtjevu gđe. Heber 

iz Ž. fašizma 4 u vezi izmještanja rasvjetnog tijela s ugla zgrade koje godinama smeta 
(svjetlost, buka) gđi. Heber i njenim ukućanima. Dopis podrške zahtjevu upućen je 
„Energu“ dana 08.05.2008.  

 
 G. Miletić je također izvjestio prisutne vijećnike o završnim radnjama na trećem broju 

glasila „Pod voltun“. 
 
 Tajnica je prenijela prisutnim vijećnicima molbu g. Pasarića da se pripremi slika vijeća u 

novom sastavu. G. Miletić zadužio je tajnicu da pokuša do ponedjeljka 19.05. dogovoriti 
kratak sastanak sa svim vijećnicima, posebno s gđom. Dizdarević  i g. Perkovićem koji 
rade u smjenama i na terenu, radi snimanja zajedničke fotografije. 

 
 G. Miletić zamolio je vijećnike da se angažiraju oko prikupljanja donacija jer u protivnom 

neće biti moguće organizirati sva 4 planirana programa vezana za „Ljeto na Školjiću“. 
Planirane donacije su bile 10.000,00. Za sada je pristigla samo jedna od 600,00 kn od 
HEP-a. Ukoliko se ne ostvare planirane donacije, biti ćemo prisiljeni smanjiti planirana 4 
programa na 2. Sredstva od kulture dobivena su za planirana 4 programa i  biti će 
potrebno objasniti razloge odstupanja od plana. 

 
 
 
 

 
 
Sastanak je dovršen u 20:00 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:   Predsjednik VMO Školjić: 

Vesna Širola                        Predrag Miletić 
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