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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  08.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

41. sjednica VMO Školjić održana je 18.03.2009. (srijeda) 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  
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni: 

• Koraljko Pasarić, građanin. 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Prije prve točke dnevnog reda, Predsjednik VMO Školjić, g. Miletić obratio se prisutnima i izrazio 
svoje nezadovoljstvo vezano za isplatu naknade vijećnicima. Naime, naknada za siječanj uplaćena 
je tek danas tj. 18. ožujka što smatra nekorektno prema vijećnicima kao volonterima. Također 
smatra da kašnjenje ne uzrokuju referenti u OGU za financije, već referenti u Direkciji za 
samoupravu. Izričito je naglasio da njegovo mišljenje uđe u zapisnik. 
 
AD 1 
 
G. Miletić je obavijestio prisutne vijećnike da je prošle srijede, 11. ožujka u prostorijama MO Školjić 
za ovlaštene osobe i građane s područja MO Školjić održana prezentacija projekta financiranja i 
sufinanciranja obnove pročelja i krovova u Starom Gradu. Projekt Grada Rijeke prezentirala je 
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ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara gđa. Nikolina Radić-Štivić. Projekt 
postoji već 2 godine. VMO je inicirao ovaj sastanak radi velikog interesa građana i ovlaštenih 
osoba. Odazvalo se više od četrdesetak građana što se i očekivalo. G. Miletić nije bio zadovoljan 
što nije bilo dovoljno prostora za sve zainteresirane građane (morali su slušati iz hodnika). Također 
nije bio zadovoljan što je gđa. Štivić odmah ograničila trajanje sastanka (1 sat). G. Miletić smatra 
da je za tako važnu temu ona i njezine prisutne suradnice trebala osigurati više vremena. Tek 
nekolicina građana uspjela je uputiti svoja pitanja. 
 
G. Kočka je na primjeru svoje zgrade izložio nedostatke tog projekta jer bi renoviranje njegove 
zgrade koštalo oko milijun kuna. Grad bi sufinancirao 250.000 kn, a stanari bi trebali financirati 
ostatak od 750.000 što je nemoguće. Odmah je odustao od tog projekta. Za reklame na njegovoj 
zgradi nema interesa jer nije na atraktivnoj lokaciji (kao što su npr. Titov trg i Fiumara). 
 
G. Miletić je naveo primjer g. Dekanića iz Ulice Ivana Grohovca 5 koji je sa svojom zgradom u 
prošloj godini ušao u projekt, ali su sva sufinancirana sredstva potrošena u "papirologiju". Smatra 
da prava gradska uprava ne bi dozvolila da se zgrada g. Kočke, stara 160 godina,  obnovi 
"krpanjem" fasade bez bojanja jer su stanari bili u mogućnosti napraviti samo navedeno. 
Pripremna dokumentacija je strašno komplicirana, traži angažiranje vremena i novaca. 

 
G. Kočka predložio je da se obratimo nadležnima vezano za ponovno stavljanje kupole na Kosom 
tornju koja je nekad postojala. G. Miletić je naglasio da je vijeće pokušalo uspostaviti kontakt sa 
svećenikom Nikolićem (pozivan je na novogodišnje domjenke, ali se nije odazivao). 
Zaključak: Vijeće će se obratiti nadbiskupu Riječke nadbiskupije i saznati što je s tornjem.  

 
G. Kočka ponovno ističe onečišćenost zelenih površina i parkirališta na području MO Školjić. 
Gđa. Kos je istakla loše stanje Ulice Alda Colonella. 
Zaključak: Vijeće će se obratiti nadležnim službama. 
 
 
AD 2 
 
G. Miletić je izvijestio vijećnike da je peti broj biltena "Pod voltun" u pripremi. Pripremaju se 2 
povijesne teme, za rubriku "Plus i minus" predlaže kuću do crkve Sv. Vida, na adresi Grivica 6, 
koja je povijesne vrijednosti jer je u njoj jezgro današnje Sveučilišne knjižnice tj. biblioteka porodice 
biskupa Benzonija o koji je pisala i pok. prof. Radmila Matejčić. Potrebno je naći primjereniju staru 
sliku od one koju imamo.  
Za "duplericu" predlaže temu iz Vodovodne ulice i to Zvir – glavni riječki izvor o kojem je pisala i V. 
Ekl u svojoj knjizi "Živa baština".  Na poleđini nagradnog listića bi mogao biti i program "Ljeto u 
Starom gradu" u koliko se do tada definiraju svi termini i izvođači. Na naslovnici bio Trg Municipij. 
 
G. Pasarić je predložio da jedna od tema bude i održana tribina o obnovi pročelja i to kroz 
konkretan slučaj g. Dekanića. 
 
Zaključak: Svi prijedlozi su prihvaćeni i dogovoreno je da se bilten izda tek nakon izbora koji će se 
održati 17. svibnja (prenatrpanost poštanskih sandučića predizbornim propagandnim materijalima). 

 
Što se tiče aktivnosti povodom predstojećeg Dana MO, g. Miletić je predložio da za planiranu 
izložbu kontaktiramo Galeriju "Grad" u Ulici Ivana Grohovca gdje je Vijeće prije 10-ak godina 
također organiziralo izložbu. S te izložbe uokvirene su slike koje danas krase zidove u prostorijama 
MO Školjić. 
G. Pasarić je predložio alternativne lokacije za izložbu i to izlozi poslovni prostora na području 
mjesnog odbora koji su na frekventnim lokacijama npr. Centar banka. Gđa. Kos će pitati u Centar 
banci da li postoji mogućnost za tako nešto u njihovim izlozima. 
Ako se ne nađe adekvatna lokacija, G. Miletić je predložio prostorije mjesnog odbora. 
 
S obzirom na prošlogodišnje iskustvo kada se naša priredba planirana na Klobučarićevom trgu 
trebala održati isti dan kao i promocija tenisa za najmlađe, G. Pasarić će kontaktirati g. Shalabija 
radi usklađivanja termina. 
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Zaključak: Dani MO održat će se u prvom tjednu mjeseca svibnja. G. Pasarić i tajnica će 
dogovoriti termin za priredbu u O.Š. Nikola Tesla. Termin za akciju besplatnog mjerenja tlaka i 
šećera je već dogovoren za 5. svibnja. 

 
G. Pasarić izvijestio je prisutne vijećnike o planovima za manifestaciju "Ljeto u Starim gradu". Kao i 
prethodnih godina bila bi to 4 četvrtka i to u kolovozu (u srpnju je "Riječko ljeto"). Jedna večer bi 
bila večer za mlađe (pop-rok skupina), bila bi tu i filmska večer te večer domaće lokalne muzike 
možda uz nekog čakavskog pjesnika čije su pjesme uglazbljene.  
 
Što se tiče lokacija za navedene priredbe, g. Pasarić bi volio da se ništa ne održava na 
Klobučarićevom trgu zbog njegove veličine. On je prikladan samo za veliki broj posjetioca (npr. 
više od 1.000) jer inače izgleda pusto. Naravno, Klobučarićev trg ima velike prednosti (skladištenje 
stolica u O.Š. Nikola Tesla, struja iz škole, stepenice kao bina itd.).  
 
Zaključak: G. Miletić i g. Pasarić pokušat će se dogovoriti s vlasnikom caffe bara "Pipistrello" na 
Trgu Šišmiš o korištenju tog trga u vrijeme godišnjeg odmora djelatnika caffe bara, čija terasa 
zauzima veliki dio trga. 
 
Tajnica je naglasila da svi termini i izvođači  moraju biti definirani do 20.06. radi traženja odobrenja 
za korištenje gradskih trgova od OGU za komunalni sustav (počinju godišnji odmori), a tu je prijava 
događanju MUP-u i ZAMP-u.  
 
G. Kočka je predložio da se istaknutim volonterima podijele zahvalnice. Kao volontera je predložio 
g. Miletića kao dugogodišnjeg vijećnika te predsjednika Vijeća MO Školjić (član u 1 mandatu, 
predsjednik u 2). G. Miletić je obrazložio da zahvalnice daje Vijeće pa bi bilo neprimjereno da se 
daju članovima Vijeća tj. samima sebi. 
Gđa. Kos je predložila da se zahvalnica da g. Miletiću nakon isteka njegovog mandata, a što se 
drugih volontera  tiče, MO Školjić ih baš i nema. 

 
G. Kočka je zatim predložio g. Pasarića koji se također zahvalio na ukazanoj časti, ali smatra da je 
njegovo zadovoljstvo rad u aktivnostima vijeća, ali da zahvalnice nisu neophodne. 

 
G. Miletić je predložio da kao volontera godine s područja Školjića predložimo gđu. Moranu Židanik 
koja nam je ustupila svoju igraonicu za doček Djeda Božićnjaka u prošloj godini. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici složili su se s prijedlogom g. Miletića. 
  
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
 
        
                                                  


