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ZAPISNIK
SA 34. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
34. sjednica VMO Školjić održana je 16.07.2008. (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
Elvira Dizdarević, članica VMO
Koraljko Pasarić, predsjednik Pododbora za kulturu
Robert Baus, vodeći referent za mjesnu samoupravu - zapisničar

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Vijeća MO Školjić
2. Tekuća problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Zapisnik sa 33. sjednice VMO Školjić jednoglasno je usvojen.
AD 2
Predsjednik VMO podsjetio je nazočne na problematiku neodržavanja dogovorene
konferencije za novinare koordinacije mjesnih odbora Školjić, Luka i Centar-Sušak vezanu uz
pitanje izgradnje sportskog igrališta na području jednog od tih MO. Kako je naveo,
konferencija je odgođena jer se čekao konačni službeni odgovor Odjela gradske uprave za
komunalni sustav, koji međutim nije stigao, „kako smo i očekivali“. E-mail poruku ravnateljice
Direkcije za urbanizam i ekologiju koja se uključila u rješavanje ovog pitanja u kojoj stoji da
se traže moguće lokacije, predsjednik VMO je ocijenio neslužbenom prepiskom. Ovakav stav
predsjednik VMO ocjenjuje ignorantskim, tim više što se na raznim lokacijama u Rijeci
parkovi i igrališta obnavljaju i otvaraju dok najuži centar grada i dalje nema adekvatnog
rješenja.
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Također je iznio stav da je nekome u gradskoj upravi stalo da do konferencije uopće ne dođe
jer im „očigledno smeta kad se mjesni odbori bune“.
Informirao je također VMO da je postigao načelni usmeni dogovor s predsjednikom VMO
Luka g. Sašom Pavlovićem da se konferencija ipak održi, te je predložio i da, ukoliko kolege
iz drugih vijeća odustanu od konferencije ili je budu htjeli dodatno odgoditi, VMO Školjić održi
istu samostalno, što je vijeće jednoglasno prihvatilo.
Članica VMO gđa Marija Kos podsjetila je na potrebu da se izvrši ponovno iscrtavanje
parkirnih mjesta u ulici Žrtava fašima kod k.br.6 na način da automobili ne parkiraju preko
tzv. „kockica“ koje se u stvari nalaze na zemljištu u vlasništvu zgrade, a čime je otežan
pristup ulaznim vratima. VMO se načelno složilo s ovim prijedlogom, ali je predsjednik VMO
iznio bojazan da bi se novim označavanjem parkirnih mjesta neko mjesto moglo izgubiti ili bi
manipulativni prostor za ulaz i izlaz automobila bio sužen, te je potvrđen prijašnji zaključak
da bi prije donošenja odluke ipak trebalo pribaviti mišljenja većine stanara, a za što se gđa
Kos obvezala da će isto nastojati prikupiti.
Nastavno na problematiku parkiranja VMO je donijelo slijedeće zaključke:
- da se „Rijeka prometu“ uputi dopis s prijedlogom da se u ulici Aldo Collonnelo
umjesto mjesta za dostavu koja se ionako ne koriste (a „Domus“ ima svoje posebno
mjesto) ucrtaju parkirna mjesta pod naplatom
- da se uputi dopis Prometnoj policiji vezano za bespravno parkiranje skutera kod
„Domusa“ koji, osim što zauzimaju javnu pješačku površinu, bukom i ispušnim
plinovima neposredno ugrožavaju goste na terasi caffe bara „Domus“
Nadalje, predsjednik VMO je izrazio nezadovoljstvo što se komunalni prioriteti za 2008.
godinu još nisu počeli realizirati te je zaključeno da se po tom problemu postavi pismeni upit
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

AD 3
G. Koraljko Pasarić izvjestio je nazočne o tijeku priprema za manifestaciju „Ljeto u Starom
gradu“. Kako je istaknuo, obzirom da se dio trga „Šišmiš“ gdje su se prijašnjih godina
održavale manifestacije koristi za ugostiteljsku djelatnost (terasa caffe bara „Pipistrello“)
ovogodišnja manifestacija trebat će se održati na rezervnim lokacijama i to: Trgu Flaciusa i
Klobučarićevom trgu. Kao termini odvijanja programa predviđeni su 07.08., 14.08., 21.08. i
28.08. i to: filmski festival, pop-rock koncert, „ča-val“ i „dječji dan“. Točan raspored događanja
i lokacije za pojedina događanja, kao i detaljniji program bit će utvrđen naknadno.
Na kraju je dogovoreno da se na jednom od navedena dva trga dana 06.08. održi
konferencija za novinare na kojoj bi se predstavio program „Ljeto u Starom gradu“ 2008.
Ovime je dnevni red bio dovršen i predsjednik VMO je zaključio sastanak.

Sastanak je dovršen u 20:30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Robert Baus

Predsjednik VMO Školjić:
Predrag Miletić
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