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ZAPISNIK 

S 41. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

41. sjednica VMO Školjić održana je 29.05.2013. s početkom u 17 sati u prostorijama 
MO Školjić, Žrtava fašizma 2 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Juro Perković, predsjednik VMO 
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO 
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Predrag Miletić, član VMO 
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu 
• Robert Baus, tajnik MO  
 

Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2014. - informacija 
2. Nastup ekipa MO Školjić na sportskim igrama MO-a 
3. Razno 

 
 

 
AD 1) 

Tajnik VMO izvjestio je Vijeće kako je, u skladu sa zaključkom s prethodne sjednice i 
utvrñenim rokovima i kako nije bilo dodatnih prijedloga izmjena i dopuna komunalnih 
prioriteta, dana 13. svibnja 2013. dostavio OGU za komunalni sustav putem Direkcije za 
mjesnu samoupravu prvi prijedlog komunalnih prioriteta 2014. na koji će se Grad, kao i do 
sada, naknadno očitovati do usklañenja s konačnim tekstom prioriteta. 

 
AD 2) 
 
             Tajnik, predsjednik VMO i g. Koraljko Pasarić izvjiestili su VMO kako su pripreme 
ekipa za predstojeće sportske susrete mjesnih odbora na samom kraju. Formirani su parovi 
u briškuli i trešeti i boćanju, a obvezu za ekipu u malom nogometu preuzeo je u suradnji s 
predsjednikom VMO na sebe g. Damir Grozdanić, vlasnik caffe bara "Skradin" u Vodovodnoj 
ulici, te se ne očekuju problemi. 
           Što se tiče popisa igrača on još nije dostavljen Direkciji za mjesnu samoupravu zbog 
mogućih izmjena koje kako je istaknuo predsjednik VMO ne dovode u pitanje punu 



ekipiranost u svim predviñenim sportovima. 
 
AD 3) 
 
       Pod točkom razno predsjednik VMO izvijestio je vijeće o dopisu kojeg je zajedno s 
predsjednicima VMO Luka i VMO Centar-Sušak uputio Gradonačelniku, a vezan za odbijanje 
OGU za komunalni sustav da izda rješenje za korištenje ovog igrališta za već odavno 
planirani malonogometni turnir "3. Kup Delte", a zbog zauzeća prostora od strane udruge 
"Drugo more" za provedbu njihovih programa. Iako je ovaj problem predsjednik VMO Luka 
razriješio suradnjom s predstavnicima udruge, poslano je protestno pismo gradonačelniku 
kako se ovakve situacije u budućnosti ne bi dešavale. 
       Vijeće je pozdravilo ovakvu reakciju predsjednika  
       Tajnik MO izvijestio je vijeće da je 21. svibnja 2013. u ulici Ante Starčevića od strane 
Grada upriličena svečanost polaganja spomen obilježja "Stolpersteine" u spomen židovskom 
bračnom paru koji je nekada stanovao u toj ulici (današnji k.br. 5), a stradao u Holokaustu. 
Ovu je akciju  potaknuo unuk poginulih prof. Albert Heimler iz Rima, a sam projekt osmislio je 
i neposredno ga provodi njemački umjetnik Gunter Deming. 
       Po pozivu protokola Grada svečanosti je prisustvovao predsjednik VMO, vijećnica Deizi 
Štimac i tajnik MO. 
       Na ovu informaciju VMO je iskazalo zadovoljstvo što su i Grad i MO na neki način 
uključeni u ovaj hvalevrijedan projekt. 
               
     Kako pod točkom razno nije bilo daljnjih prijedloga i rasprave, predsjednik VMO je u 19.00 
zaključio sjednicu. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice 
 
 
Zapisničar:                                                                                          Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                       Juro Perković 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  
 
 
 

 
 

 
 


