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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  12.12.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 38. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

38. sjednica VMO Školjić održana je 09.12.2008. (utorak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Predrag Miletić, predsjednik VMO 
• Marija Kos, zamjenica predsjednika VMO  
• Elvira Dizdarević, članica VMO  
• Juro Perković, član VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni (10 građana s područja MO Školjić) 

• Koraljko i Danijela Pasarić 
• Dragica i Mladen Matejčić 
• Tomislav Perko 
• Mirjana Švec 
• Katarina i Ilija Mustur 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- 
 
Usvajanje zapisnika sa 37 sjednice VMO Školjić: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o dostavljenom projektu uređenja parka u Ulici Ž. fašizma 6-8 
2. Usvajanje financijskog plana MO Školjić za  2009. g. 
3. Tekuća problematika 
4. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 

G. Miletić je izvijestio prisutne vijećnike i građane da je od Odjela za komunalni sustav Grada 
Rijeke primljen dopis s materijalima izvedbenog projekta površine u Ulici Žrtava fašizma 
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između kućnih brojeva 6 i 8.  Od Vijeća MO Školjić traži se  očitovanje o navedenom projektu.  
VMO Školjić  je još 2004. g. dao inicijativu Gradu Rijeci za uređenjem navedenog parka. 
Provedena je anketa među građanima Školjića (dobiveno je 30-ak odgovora) te provedene 
dvije javne rasprave tokom 2004. i 2005. g. Na temelju svega toga sastavljeni su prijedlozi 
uređenja parka i upućeni nadležnim Gradskim službama. U prijedlozima se, među ostalim, 
inzistiralo da se ne posiječe niti jedno postojeće stablo već da se isključivo dodaju nova, 
naravno, ukoliko je to moguće. Do realizacije do danas nije došlo, ali kako je vidljivo iz dopisa, 
u tijeku je izrada izvedbenog projekta.  
 
Iz tehničkog opisa vidljivo je da će park s jugo-istočnog dijela dobiti novi prilaz, da je u planu 
fontana (jedan od prijedloga MO Školjić), da će se postaviti više klupa nego što ih ima danas, a 
parkirališni dio uz zgradu kbr. 8 ostaje isti, a cjelokupni park ostaje u istim gabaritima kao što je 
i danas. 
 
Najveća novina je igralište u centralnom dijelu parka veličine 8X15 m koje bi bilo ograđeno 
željeznom, pletivom ogradom visine 4 m. Ovaj dio projekta je izazvao veliko negodovanje 
prisutnih vijećnika i građana.  
 
G. Pasarić je istaknuo da je to ideja nekoga tko tu ne živi jer prema parku su okrenute spavaće 
sobe iz obje stambene zgrade. G. Miletić je podsjetio prisutne da igralište nije bilo među 
prijedlozima MO Školjić i da ako se ovim igralištem željelo nadomjestiti igralište koje je nestalo 
izgradnjom podzemne garaže na Trgu Ivana Klobučarića (ispred OŠ Nikola Tesla)  odnosno 
igralište koje je Koordinacija 3 mjesna odbora iz centra grada (Luka, Centar-Sušak i Školjić) 
tražila, a do dan danas  nije dobila, onda to nema nikakvog smisla. 
 
G. Miletić detaljnije je upoznao prisutne građane s inicijativom Koordinacije 3 mjesna odbora 
oko iznalaženja lokacije za dječje igralište, o sastanku s Gradonačelnikom te Pročelnicom 
Odjela za komunalni sustav g. Miličević koji do danas nisu donijeli konkretne rezultate. Mjesni 
odbor Školjić je posebno naglašavao da igralište ne smije biti među stambenim zgradama radi 
buke. Jedna od lokacija za koju se MO Školjić posebno zalagao je sjeverno-istočni dio 
parkirališta Školjić koju Gradonačelnik nije odbio, ali je kasnije ta lokacija odbijena od strane 
Odjela za komunalni sustav. 
 
G. Pasarić i g. Kos su istaknuli da i sadašnji posjet  parku od strane velikog broja školske djece 
u isto vrijeme uzrokuje veliku buku i nered. Posebno se žale na neprimjereno ponašanje 
školske djece i to čak i u prisutnosti učiteljica iz O.Š. Nikola Tesla uz čiju pratnju često dolaze u 
park. Podpredsjednica VMO Gđa. Kos i g. Igor Bazzara (predstavnik stanara iz Žrtava fašizma 
8) posjetili su ravnateljicu škole i upoznali je s problemima koji se tada dešavaju (kida se 
zelenilo, stvara se nesnošljiva buka). S obzirom da se stanje nakon toga nije nimalo popravilo, 
g. Miletić je predložio da se još jednom ode kod ravnateljice, jer smatra da je zbog 
dugogodišnje dobre suradnje sa školom ipak moguće postići dogovor. G. Pasarić je predložio 
da se naglasi ravnateljici da više od jednog razreda djece nije prikladno za boravak u parku. 
 
Iako se pojedini građani na početku rasprave nisu složili s fontanom (brzo će se devastirati, 
nepotrebno trošenje sredstava), izuzev g. Perkovića koji je odmah podržao tu ideju (ona je i 
potekla iz ranijih prijedloga MO Školjić), na kraju rasprave su svi ipak odlučili podržati izgradnju 
fontane. 
 
Umjesto predloženog igrališta, g. Pasarić je predložio izgradnju ograđenog prostora za 
najmanju djecu s pločama od gumenog granulata, ali u manjim gabaritima od predloženog 
igrališta. Ujedno je pohvalio uređenje dijela parka preko ceste, do Trga Ivana Klobučarića  
(sadašnja jednostavna zelena površina koju uglavnom koriste kućni ljubimci). 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici i građani su se složili sa svim predočenim prijedlozima osim s 
prijedlogom izgradnje igrališta. Umjesto igrališta predlažu izgradnju ograđenog prostora za 
najmanju djecu s pločama od gumenog granulata, ali u manjim gabaritima od predloženog 
igrališta. Očitovanje će se uputiti Odjelu za komunalni sustav najkasnije zaključno do 
11.12.2008. g. 
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AD 2 
 

 
Tajnica MO Školjić iznijela je prijedlog financijskog plana MO Školjić za 2009.g. koji se temelji 
na već ranije usvojenim programima rada za 2009. godinu i na prijedlogu o novom načinu 
financiranja mjesnih odbora od 01. siječnja 2009. 

 
 
Zaključak: VMO Školjić je jednoglasno usvojio financijski plan MO Školjić za 2009. g.  
 

 
 
AD 3 
 

Po ovoj točki dnevnog reda, prisutni vijećnici i građani nisu imali pitanja. 
  
 
AD 4 
 

Po ovoj točki dnevnog reda, prisutni vijećnici i građani nisu imali pitanja. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
 
        
                                                  


