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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.06.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 43. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

43. sjednica VMO Školjić održana je 20.05.2009. (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 
• Elvira Dizdarević, članica VMO  
• Juro Perković, član VMO. 
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni: 

- 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- 
 
Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Dani MO – izvještaj o realizaciji programa i utrošenim sredstvima 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Prije prve točke dnevnog reda, g. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da više nije član PGS-a 
već Liste za Rijeku. Stoga je zatražio od vijećnika da se izjasne da li, s obzirom na novonastalu 
situaciju, i dalje žele da on bude predsjednik ili ne. Prisutni vijećnici dali su mu punu podršku, a g. 
Miletić im je zahvalio na tome. 
 
AD 1 
 
G. Miletić je obavijestio prisutne vijećnike je manifestacija "Dani mjesnog odbora" uspješno 
privedena kraju. Planirana sredstva utrošena su namjenski. Osvrnuo se na izložbu priređenu u 
Galeriji GRAD čije otvorenje nije bilo objavljeno u medijima zbog propusta u organizaciji pa je 
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posjećenost na otvorenju, unatoč poslanih stotinjak pozivnica, bilo simbolično. Izložba je trajala 
tjedan dana. Zbog zainteresiranosti ravnateljice i nastavnika O.Š. "Nikola Tesla" za njenim 
produženjem, pokušalo se to i realizirati, ali Galerija nije imala slobodnih kapaciteta. Stoga je 
dogovoreno s  ravnateljicom O.Š. "Nikola Tesla", gđom Tatjanom Bandera-Mrakovčić da se za 
vrijeme  Dana škole "Nikola Tesla" izložba postavi u prostoru njihove knjižnice.  

 
Zaključak: Prisutni su se složili da bi postavljanje izložbe u O.Š. "Nikola Tesla" bilo jako 
interesantno djeci koja su većinom s ovog područja i koja će ih sigurno interesirati. 
 
 
AD 2 
 
G. Miletić obavijestio je vijećnike da su ga kolege vijećnici iz MO Luka obavijestili o novostima 
vezanima za igralište koje Koordinacija mjesnih odbora Centar-Sušak, Luka i Školjić već godinama 
pokušava realizirati, ali do sada nije bilo rezultata. Mjesni odbora Luka u suradnji s Lučkom 
upravom i Lukom Rijeka, pronašao je lokaciju za igralište. To je područje na lijevoj strani Mrtvog 
kanala, preko puta Kazališta.  U realizaciju nije uključen Grad Rijeka. Lučka uprava i Luka Rijeka 
voljni su financirati taj projekt. Sve je to trebalo biti gotovo prije izbora. HDZ-ova kandidatkinja za 
Gradonačelnicu gđa. Vesna Buterin se angažirala oko realizacije igrališta. Teren je za sada 
asfaltiran, čekaju se metalni dijelovi za ogradu, a bit će postavljeni i golovi i koševi. Bivša 
trafostanica bit će preuređena u svlačionice. Igralište bi bilo pod ključem koji bi imala Luka Rijeka, 
3 mjesna odbora (članovi Koordinacije) te 2 osnovne škole (Nikola Tesla i Centar). 
 
Prije mjesec dana g. Miletić je bio pozvan na sastanak od kolega iz VMO Luka koji su ga pitali što 
misli o ovom projektu. Oni smatraju da bi on bio zadovoljavajući i za korisnike s našeg mjesnog 
odbora s obzirom da  je u blizini s čim se g. Miletić složio. 
 
Nakon završetka svih radova planira se i svečano otvorenje na kojem bi bili predstavnici sva 3 
mjesna odbora, članova Koordinacije. G. Miletić je protiv da se zove bilo tko iz Grada Rijeke (ni 
Gradonačelnik ni službeni predstavnici Grada) jer unatoč velikom trudu Koordinacije da se igralište 
realizira, od strane Grada nije ništa učinjeno. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su suglasni s iznesenim prijedlogom G. Miletića. 
 
Nadalje g. Miletić je izvjestio kako postoje neka obećanja Hrvatskih željeznica da se napravi još 
jedno igralište na Delti (između lijevog skretanja i nove ravne ceste). Željeznica bi dala prostor. 
 
G. Kočka je napomenuo da bi prostor za sportske sadržaje Grad mogao realizirati i u zgradi bivšeg 
"Rade Končara" u Vodovodnoj ulici umjesto da onako zjapi prazna i urušava se. 
 
G. Miletić je iznio mišljenje da Gradska uprava ne uvažava mišljenje mjesne samouprave. S 
njegovim mišljenjem složili su se i ostali vijećnici. 
 
G. Kos se osvrnula na dopis g. Ferande o kojem se raspravljalo na prošloj sjednici (premještaj 
semafora i pješačkih prijelaza na križanju Ulice Ž. fašizma i Fiumare). Ona smatra da su to dobre 
ideje koje bi valjalo podržati. I g. Kočka je također podržao mišljenje gđe. Kos. 
 
G. Miletić je ponovio prijedlog s prošle sjednice da se organizira zajednički sastanak s 
predstavnicima Rijeka prometa, Odjela za komunalni sustav te Prometne policije (naravno uz 
prisustvo i g. Ferande). Posebno je naglasio da ne želi da iz Rijeka prometa dođu g. Mrvoš i g. 
Kurilić. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su suglasni s prijedlozima G. Miletića. 
 
G. Miletić je iznio je problem s kojim mu se javila nekolicina građana sa Školjića, a to je cvjetanje 
stabala topola na parkiralištu Školjić. Pritužbe se odnose na prašinu i "snijeg" koju uzrokuju ti 
cvjetovi pa izazivaju velike zdravstvene probleme alergičarima. Prije nekoliko godina bio je 
problem sličnog intenziteta pa je OGU za komunalni sustav  uklonio 3 postojeća stabla i posadio 6 
novih platana. Iz istog Odjela tada su obećali da će postupno uklanjati stabla topole i saditi 
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zamjenska drveća platane koja neće stvarati takve probleme. Međutim postupno uklanjanje topola 
nije se nastavilo. 
 
G. Kočka je izrazio negodovanje uklanjanjem zdravih stabala jer pružaju izvrstan hlad i lijepo 
izgledaju. 
 
G. Miletić je istakao primjer uklonjenih topola u Kazališnom parku. I tamo je bilo primjedbi nakon 
njihovog uklanjana, ali sada je sve drugačije. Zdravstvene tegobe koje uzrokuje cvjetanje topola 
mogu razumijeti najbolje oni koji ih imaju kao i njihovi najbliži. Neki stanari iz Ulice Ivana Grohovca 
imaju iskustva prije nekoliko godina da su zbog alergijskih napadaja uzrokovanih cvjetovima 
topole, morali potražiti pomoć u Hitnoj bolničkoj službi. Zato je predložio da tajnica pronađe dopis 
OGU za komunalni sustav iz 2005. g. u kojem su obećali postupnu zamjenu topola i da im se uputi 
novi dopis sa zahtjevom za realizacijom istoga. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su se suglasili s prijedlogom G. Miletića. 
 
AD 3 
 
G. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da su pripreme za novi broj biltena "Pod voltun" u 
završnoj fazi. Posebno se osvrnuo na dostavu biltena komisiji koja prije štampe vrši, po njegovim 
riječima, cenzuru napisanih tekstova. Na rad te komisije uredništvo biltena dalo je primjedbe u 
anketi koju je Direkcija za mjesnu samoupravu dostavila mjesnim odborima koji izdaju biltene. 
Napomenuto je da komisija isključivo služi radi eventualnih iznijetih kritika na račun Gradske 
uprave u biltenima.  Anketa je u prilogu ovog zapisnika. 
 
Gđa. Kos osvrnula se na nedavno dovršena iskapanja kod Kosog tornja. To područje je sad 
asfaltirano, a nimalo uređeno. G. Miletić joj je obrazložio da se sada radi detaljna analiza nađenih 
eksponata, raspisan je natječaj za idejni projekt cijelog tog područja. Zatim slijedi glavni projekt pa 
izvođenje kad se iznađu sredstva. Po njegovoj ocjeni to bi moglo potrajati i do 3 godine. 
 
G. Miletić je predložio da se ta tema obrazloži u biltenu, nešto kao informacija  građanima da se ne 
misli da je sad sve stalo tj. da će tako asfaltirano ostati zauvijek. Rad na tom projektu je tek 
započeo. 
 
Zaključak: Vijećnici su podržali prijedlog g. Miletića. 
 
  
 
 
 
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 

 
 
 
 
        
                                                  


