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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.02.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 40. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

40. sjednica VMO Školjić održana je 04.02.2009. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

- 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Marija Kos, zamjenica predsjednika VMO  
 

 
Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Plana aktivnosti MO Školjić za 2009.g. 
2. Tekuća problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 

G. Miletić je izvijestio prisutne vijećnike da je Plan aktivnosti MO Školjić za 2009. g. napravljen 
shodno ranije izrađenim i prihvaćenim Programima rada za 2009. g. (Dan MO, Ljeto u Starom 
gradu, izdavanje 2 biltena, Djed Božićnjak). Uz to su dodane neke aktivnosti koje MO Školjić 
kontinuirano radi svake godine (akcije mjerenja tlaka i šećera, rješavanje komunalnih 
problema, praćenje realizacije prihvaćenih komunalnih prioriteta za 2009. g., predlaganje 
komunalnih prioriteta za 2010. g. i dr.), a tu su još i 2 nove aktivnosti.  
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Prva je organizacija sastanka s predstavnicima suvlasnika na temu subvencioniranja obnove 
fasada na kojem koji bi djelatnici Odjela za kulturu održali prezentaciju na navedenu temu. 
Tajnica je obavijestila vijećnike da je u prosincu kontaktirala s Odjelom za kulturu i da joj je 
gđa. Radić-Štivić odgovorila da bi Odjel za kulturu bio voljan održati prezentaciju.  
 
Zaključak: Tajnica će dogovoriti s Odjelom za kulturu konkretan termin (u poslijepodnevnim 
satima), a onda će se poštom uputiti poziv na sastanak predstavnicima stanara pojedinih 
zgrada. 
 
Druga aktivnost je organiziranje izleta na otok Krk u suradnji s prof. dr. Željkom Bartulovićem s 
Pravnog fakulteta o čemu je bilo riječi na prethodnoj sjednici. G. Miletić je predložio da se 
umjesto planirane izložbe starih i novih fotografija sa Školjića (održavanje planirano za Dan MO 
u svibnju, financiranje osigurano od Odjela sa mjesnu samoupravu i upravu - 2.240 kn) 
sredstva preusmjere na sufinanciranje izleta. Takve izlete prijašnjih godina radio je npr. MO 
Luka. Trošak koji bi plaćali građani ne bi trebao biti veći od 50 kn. 
 
Tajnica je podsjetila vijećnike na dopis koji je svim vijećima upućen od strane Pročelnika Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu, g. Mladena Vukelića, u kojem je dan osvrt na pristigle 
programe vijeća mjesnih odbora za 2009. g. U tom dopisu, među ostalim, dano je obrazloženje 
zašto je Povjerenstvo za ocjenu programa odbilo financiranje sličnog izleta koji MO Mlaka 
izradio kao jedan od svojih Programa rada za 2009. g. Obrazloženje je glasilo: "… radi se 
samo o organizaciji izleta u Fužine za relativno mali broj građana i s njihovom minimalnom 
participacijom u troškovima prijevoza, dok bi se ostatak (veći dio) prema prijedlogu VMO 
financirao iz Proračuna. Osim toga, nedostaje povezanost programa s mjesnim odborom i 
ovakvim se programom niti na koji način ne promovira mjesni odbor ni mjesna samouprava u 
cjelini". 
 
Gđica. Dizdarević je, slijedom navedenih podataka, predložila da ni MO Školjić ne pokušava 
ishodovati prenamjenu sredstava jer je očito da bi bili odbijeni i da se izlet pokuša 
subvencionirati kroz druge vidove npr.  kroz donacije, sponzorstva ili većim udjelom građana. 
 
Zaključak: U suradnji s prof. Bartulovićem točno utvrditi cijenu izleta po osobi. Nakon toga će 
se utvrditi da li će građani sami snositi troškove 50 kn ili više, a za razliku do stvarne cijene 
koštanja pokušat će se naći sponzori ili donatori. Tek tada će se putem plakata i medija pozvati 
zainteresirani građane da se prijave za izlet.  
 
G. Kočka je imao primjedbu da se sav novac u programima troši na kulturna zbivanja. G. 
Miletić ga je izvijestio da za neke druge aktivnosti vijeće nije imalo drugih prijedloga, a da 
zahvaljujući g. Pasariću imamo kulturne programe i to programe čiju kvalitetu već više godina 
prepoznaje i financira Odjel gradske uprave za kulturu (ove godine čak s 25.000 kn što je među 
najviše financiranim programima mjesnih odbora). Dosadašnji pokušaji da se organiziraju 
sportska aktivnosti nisu doveli do realizacije. Zato je pozvao g. Kočku da iznese svoje 
prijedloge. G. Kočka nije imao konkretnih prijedloga. 
 
Zaključak: Plan aktivnosti MO Školjić za 2009.g. prihvaćen je jednoglasno.  

 
 
AD 2 
 

G. Kočka izrazio je nezadovoljstvo čišćenjem parkirališta između Vodovodne ulice i Autotroleja. 
Zahtjeva da se obavijeste nadležni na čišćenje navedenog parkirališta. Tajnica je izvijestila 
vijećnike da je prošlo ljeto usmeno te mail-om sa slikama obavještavala g. Borčića iz Rijeka 
prometa o sličnoj situaciji. 
  

      Zaključak: Ponovno će se kontaktirati g. Borčića iz Rijeka prometa s molbom da se više 
pažnje posveti redovitijem čišćenju navedenog parkirališta. 
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G. Kočka je također zatražio da se upute primjedbe KD "Čistoća" o nedovoljnom čišćenju 
životinjskog izmeta po nogostupima. Naime, građani zapažaju da čistači zaobilaze navedeno 
onečišćenje. 
 
Zaključak: Tajnica će obavijestiti odgovorne u "Čistoći" o navedenom problemu. 
 
 

AD 3 
 

G. Kočka se osvrnuo na bojanje željezničkog mosta koje je pri kraju. Nakon toga bilo bi lijepo 
da se oboji i ograda ispod željezničkog mosta te branici uz cestu. 
 
Zaključak: Tajnica će obavijestiti odgovorne službe o navedenom prijedlogu. 
 
 

 
  
 
 
 
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 

 
 
 
 
        
                                                  


