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ZAPISNIK 
SA  33. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 
33. sjednica VMO Školjić održana je 18.06.2008. (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 
• Juro Perković, član VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Koraljko Pasarić, građanin 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu 

 
Odsutni: 
 

• Elvira Dizdarević, članica VMO  
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Vijeća MO Školjić 
2. Pripreme za provođenje programa „Ljeto u Starom gradu – volim Školjić“ 
3. Tekuća problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Zapisnik sa 32. sjednice VMO Školjić jednoglasno je usvojen. 
         
                
Nakon usvajanja zapisnika, a prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda, g. Miletić 
obavijestio je prisutne vijećnike o: 
 
 sastanku Koordinacije mjesnih odbora Centar-Sušak, Luka i Školjić održanom dana 

11.06.2008.g. u prostoru MO Školjić (Ž.fašizma 2/II) 
 sastanku Savjeta za Stari grad održanom dana 18.06.2008. g. u Odjelu za razvoj, 

urbanizam,  ekologiju i gospodarenje zemljištem (Titov trg 2). 
 



 
S obzirom da odgovor na posljednji dopis na tematiku lokacije sportskog igrališta poslan 
15.05.2008.g. Pročelnici gđi. Miličević i Gradonačelniku g. Obersnelu ni do 11.06.2008. g. 
nije stigao, na sastanku Koordinacije je dogovoreno da se održi konferencija za novinare na 
kojoj je g. Miletić trebao izložiti problematiku dječjeg igrališta na Školjiću, a g. Pavlović 
osvrnuti se na nezadovoljavajući odnos Gradske uprave prema mjesnoj samoupravi. 
Međutim, s obzirom da su predstavnici MO Luka u petak 13.06.2008. g. održali sastanak s g. 
Mičetićem iz OGU za komunalni sustav i saznali da je odgovor već napisan te da će stići na 
adresu mjesnih odbora za nekoliko dana, predsjednici sva tri vijeća odlučili su da se 
konferencija ne saziva dok ne stigne spomenuti odgovor. G. Miletić je napomenuo da ukoliko 
odgovor ne bude pozitivan, da će se odgođena konferencija održati. Ako je ne sazove 
Koordinacija, sazvat će je MO Školjić. Prisutni vijećnici složili su se prijedlogom g. Miletića. 
 
Na  sastanaku Savjeta za Stari grad (čiji je g. Miletić član), g. Miletić  je iznio primjedbe na 
proceduru poziva na sastanak (poziv telefonom preko tajnice MO Školjić, bez dnevnog reda i 
bez materijala za sastanak). Na sastanku je također iznio stavove i primjedbe VMO Školjić. 
Informacije i zaključci sa sastanka: 
 
 Elaborat detaljnog uređenja Starog grada je već gotov, ide na Poglavarstvo te na 

usvajanje. 
 Stari bedem na Klobučarićevom trgu neće biti ukomponiran u poslovnu zgradu već će biti 

samostalan, a sa Školjića će se vidjeti crkva i toranj (takav je bio i prijedlog MO Školjić). 
Na sastanku su članovi Savjeta dobili na uvid kartu tog plana i zatražili su njenu repliku. 
G. Miletić je iznio primjedbe na izgled biblioteke (kao Guggenheimov muzej u Bilbau) jer 
se ne uklapa u prostor grada. 

 Garaža na Gomili imat će 4 etaže (ne 8 kako je predthodno planirano). G. Miletić smatra 
da su i 4 etaže previše s obzirom  na probleme koje bi mogli nastati prilikom izvođenja 
radova. I građani koji stanuju u okolici boje se što će biti u slučaju oštećenja njihovih 
zgrada tj. tko će platiti moguće nastalu štetu. 

 Između zgrade Suda i Ulice Pod kaštelom planira se izgraditi nova zgrada. 
 Osigurana su sredstva za arheološka istraživanja ranije pronađenih i zatrpanih 

ranokršćanskih mozaika kod Kosog tornja. Istraživanja su trebala početi još u ožujku o.g., 
ali građevinska i lokacijska dozvola dobijena je tek sada. 

 
Sastanak je trajao jedan sat.
 
G. Kočku je zanimalo što je sa zgradom bivšeg „Rade Končara“ u Vodovodnoj. G. Pasarić i 
g. Perković su ga izvjestili da je projekt napravljen, ali da se nije našao investitor (problem 
Stjenskog pokosa). 
 
AD 2 
 
G. Pasarić obavijestio je prisutne vijećnike da će se program „Ljeto u Starom gradu - volim 
Školjić“ organizirati i ove godine. Došlo je do promjene termina održavanja da ne bi bilo 
preklapanja s „Riječkim ljetnim noćima“. Planirane četiri večeri održat će se četiri četvrtka u 
kolovozu i to:  07.08., 14.08., 21.08. i 28.08.  
 
Dječji dan održao bi se zadnjeg četvrtka 28.08. jer će se djeca tada već vratiti s ljetnih 
praznika. Uz dječju likovnu radionicu i dječji zbor „Morčići“, nastupila bi djeca glazbenici iz 
Glazbene škole. Raspored izvođača za ostala 3 dana bit će naknadno utvrđen, ali koncepcija 
će ostati kao i prethodnih godina: pop-rok  večer, večer domaće muzike (Ča-val) te filmska 
večer. Neki od izvođača s kojima se pregovara su: Mario Šimunović, grupa En face, TNT i 
Kolaž. Konačan program g. Pasarić će definirati tokom slijedećih desetak dana. 
 
S obzirom da je Trg Šišmiš u odnosu na lanjsku godinu više nije tako raspoloživ, potrebno je 
dogovoriti s vlasnikom kafića „Pipistrello“ (Alvaro Načinović) da li je moguće dijeliti taj prostor. 
Tajnica će saznati da li je terasa kafića u dozvoljenim gabaritima (vlasnici kafića često 
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nedozvoljeno prošire svoje terase). Drugi prostor koji se nameće kao alternativa je Trg 
Flacius koji bi bio pogodan, ali samo za tri večeri. Stepenice na istočnom dijelu trga mogle bi 
se iskoristiti kao bina za filmsku večer te za nastupe dječjeg zbora, djece Glazbene škole i 
kantautora Maria Šimunovića. Za veći sastav, stepenice kao bina su neodgovarajuće. Za 
ovaj prostor postoji i ograničenje što ima stanara, ali s obzirom da bi to bila tiha zbivanja, g. 
Pasarić smatra da ne bi trebalo biti problema. 
 
Također je potrebno riješiti i skladištenje bine, stolica i razglasa. Lanjski poslovni prostori koji 
su korišteni kao skladište, sada su u funkciji i nije ih moguće više koristiti. Kao alternativu g. 
Pasarić i g. Miletić su naveli O.Š. „Nikola Tesla“ te dućan kod prodavaonice „Lotto“.  
 
Planirana sredstva iz donacija nisu osigurana u cijelosti. Od planiranih 10.000 kn donacija, 
do sada je pristiglo samo 600 kn. G. Miletić je zamolio vijećnike da se angažiraju u 
prikupljanju istih. Od Odjela za kulturu za planirani program bit će doznačeno ranije 
odobrenih 15.000 kn.  
  
AD 3     
 
Tajnica je obavijestila vijećnike da je Komisija za postavljanje predmeta i privremenih 
objekata poslala dopis u kojem je odbijen prijedlog za izgradnju prostora za smještaj 
postojećih kontejnera u Ulici Aldo Colonello koji je Rijeka promet i OGU za komunalni sustav 
izradio na  zahtjev Vijeća. Vijeće ne odustaje od svog zahtjeva i slaže se s prijedlogom 
Komisije, umijesto izgradnje ugibališta za kontejnere u zelenoj površini, da se mjesto na 
kojem su danas smješteni kontejneri posebno označi u parteru ili da se postave bočni branici 
sve u cilju sprečavanja micanja kontejnera s mjesta predviđenog za njihov smještaj. 
 
AD 4 
 
 G. Pasarić je izvjestio prisutne vijećnike da je treći broj biltena u završnoj fazi. Došlo je do 

malog kašnjenja zbog nepredviđenih okolnosti. Novo vijeće je slikano, prilog o obnovi 
fasada je otpao jer je malo materijala za jednu stranu, a potrebno je promijeniti i 
naslovnicu jer je Sv. Vid već prošao. 

 Gđa. Kos donijela je zahtjev svojih stanara iz Ulice Žrtava fašizma 6/II kojim se traži 
promjena načina parkiranja i smanjenje parkirnih mjesta pred spomenutom zgradom u 
koju je zbog parkiranih automobila onemogućen nesmetan ulaz. S obzirom da su  zahtjev 
potpisali samo stanari drugog ulaza, vijeće će podržati zahtjev ako ga potpišu i stanari 
preostala dva ulaza. 

 Tajnica je pokazala vijećnicima danas primljeni mail dobiven od gđe. Marušuć iz OGU za 
poduzetništvo kojim se radi godišnjih odmora i zadnje sjednice Poglavarstva prije ljetne 
pauze, moli Vijeće da izda suglasnost za produženo radno vrijeme ugostiteljskom objektu 
„Caffe Jazz Tunell“ za sve vikende u srpnju i kolovozu. Stav je Vijeća da ne želi davati 
suglasnost tako mnogo unaprijed već kao do sada: ponedjeljkom za naredni vikend. I za 
vrijeme odsutnosti tajnice radi godišnjeg odmora, suglasnosti će se izdavati na navedeni 
način. Zamolit će se g. Baus iz Direkcije za mjesnu samoupravu da u odsutnosti tajnice,  
potpisane suglasnosti proslijedi u OGU za poduzetništvo. U slučaju da građani ulože 
prigovor na buku iz navedenog ugostiteljskog objekta tokom produženog radnog 
vremena, suglasnosti će se prestati izdavati. 

 
Sastanak je dovršen u 20:30 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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