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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  11.08.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 45. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

45. sjednica VMO Školjić održana je 29.07.2009. (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: 
• - Koraljko Pasarić, građanin. 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- 
 
Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Manifestacija "Ljeto u Starom gradu" – radni dogovor 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
 G. Miletić i g. Pasarić upoznali su prisutne vijećnike o priprema za ovogodišnju manifestaciju 
"Ljeto u Starom gradu – Volim Školjić" koje su u završnoj fazi. 
 Za prvi četvrtak, 06.08. planiran je filmski program na Trgu Matije Vlačića Flaciusa u suradnji s 
kino video klubom "Luburnija-film" koji ove godine obilježava svoju 50. godišnjicu rada. Na 
programu će biti, kao i inače, kratki dokumentarni, igrani, animirani i eksperimentalni filmovi, ovaj 
put s međunarodnog festivala "More". 
Za drugi četvrtak, 13.08. planira se pop rock večer također na Trgu Matije Vlačića Flaciusa, a 
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nastupit će mladi riječki pop rock sastav "Onli tu" inače pobjednici ovogodišnjeg festivala demo 
bendova Hrvatske. 
Trećeg četvrtka, 20.08. na Trgu Ivana Klobučarića održat će se "Ča val" večer gdje će nastupiti trio 
"Morčić" i poseban gost mlada riječka pjevačica s Grobnika Linda Gizdulić. 
Četvrtog četvrtka, 27.08. također na Trgu Ivana Klobučarića održat će se Dječji dan, nastupit će 
dječji zborovi "Mali Riječani" i "Morčići", a bit će organizirana i nagradna likovna izložba. U 
ocjenjivanju likovnih radova djece pomoći će nam i profesor likovnog odgoja iz O.Š. "Nikola Tesla" 
g. Ivan Mrakovčić. 
Razglas i stolice posudit ćemo iz MO Kozala, a sve će se to za vrijeme trajanja manifestacije  
skladištiti u O.Š. "Nikola Tesla". 
U ponedjeljak 03.08. program će biti predstavljen medijima na press konferenciji koja će se održati 
u 11 sati na Trgu Matije Vlačića Flaciusa. 
Financijska sredstva osigurana su od Odjela gradske uprave za kulturu (21.500,00 – ZAMP i 
izvođači), Odjela za školstvo (800,00 kn – likovna radionica) te 450,00 kn od Odjela za 
samoupravu i upravu za troškove reprezentacije. Sredstva od sponzora nisu prikupljena pa tako 
nisu ostvareni ni poticaji. 

 
Zaključak: Vijećnici su zadovoljni s obavljenim pripremama. 
 
 
AD 2 
G. Miletić je obavijestio prisutne vijećnike o dopisu koji je početkom mjeseca srpnja stigao od 
"Rijeka prometa" u kojem obavještavaju Vijeće da je na ime komunalnih prioriteta za 2009.g. ostalo 
neutrošeno još 16.000 kn pa traže da se Vijeće izjasni za koju svrhu će se utrošiti navedeni iznos 
sredstava. S obzirom da je rok za odgovor bio veoma kratak (15 dana) i da se Vijeće nije moglo 
sastati, g. Miletić je u suradnji s g. Bausom (koji je mijenjao tajnicu gđu. Vesnu Širolu koja je u to 
doba bila na godišnjem odmoru) predložio jednu od slijedećih mogućnosti: 
 

• postavljanje stupića u ulici Žrtava fašizma uz sjeverni nogostup od MUP-a prema ulici 
Fiumara, naročito kod pješačkih prijelaza uz Osnovnu školu Nikola Tesla  

• obnova sjevernog  nogostupa u ulici Žrtava fašizma od raskrižja sa ulicom Ivana Grohovca 
• ili da se sredstva usmjere kao dodatak za  realizaciju prioriteta za 2010.g. 

 
Zaključak: Vijećnici su podržali prijedloge g. Miletića. 
 
G. Miletić i prisutni vijećnici kao i nekolicina građana s područja MO Školjić, iskazali su zanimanje 
za informacijama o tome kada će se nastaviti popločenje Starog grada te kako će se odvijati 
dinamika radova. 
 
Zaključak: Uputi dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sa zahtjevom za očitovanje o 
navedenoj problematici. 
 
G. Kos informirala je prisutne vijećnike da je jako nezadovoljna stanjem uređenosti dvorišta i 
parkirališta ispred ulaza u zgradu Žrtava fašizma 6. Napravila je fotografije koje prikazuju stanje pa 
će napisati dopis Vijeću u ime stanara zgrade Žrtava fašizma 6 te moli Vijeće da ih podrže i upute 
zahtjev Rijeka prometu za redovitim čišćenjem parkirališta. Također moli Vijeće da se podsjeti 
Rijeka promet da do danas nisu odgovorili na dopis koji im je Vijeće uputilo 04. studenoga 2008.g. 
također o problematici navedenog dvorišta i parkirališta. Ukoliko se i ovog puta ne očitiju u 
razumnom roku, morat će osobno u Rijeka promet. 
 
Zaključak: Vijećnici su podržali prijedloge gđe. Kos. 
 
G. Kočka je također nezadovoljan stanjem parkirališta Rijeka prometa između Vodovodne i 
Autotroleja. S obzirom da je Rijeka promet odbio zahtjev Vijeća da postavi "gljivu" ili stupić na 
parkiralištu Školjić jer se parkira na mjestu koje nije dozvoljeno i ometa prolaz pješaka preko 
parkirališta, lično će zbog oba problema otići u Rijeka promet kod g. Borčića. 
 
Zaključak: Vijećnici su podržali prijedlog g. Kočke. 
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G. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da se Direkcija za mjesnu samoupravu sa svojim 
djelatnicima uskoro seli iz prostorija MO Školjić. To će značiti da tajnica gđa. Vesna Širola neće 
više svih 5 dana biti u sjedištu MO Školjić već samo jedan dan u tjednu (kako je bilo i s prijašnjim 
tajnicima: g. Šarićem, gđom. Fadljević i gđom. Felluga). 
G. Kočka nije bio zadovoljan situacijom koja će nastati jer smatra da je dosadašnja situacija bila 
puno prihvatljivija za građane i samo Vijeće.  
 
Zaključak: Predsjednik i ostali vijećnici se nadaju da se novonastala situacija neće negativno 
odraziti na zadovoljstvo građana stoga što će tajnica biti u Riječkom neboderu (Trpimirova 2) što je 
relativno blizu sjedišta MO Školjić. Mišljenja su da će tajnica biti u mogućnosti i s nove lokacije  
obavljati sve poslove za MO Školjić kao i do sada. 
 
 
G. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da je 5. broj biltena "Pod voltun" u završnoj fazi i da će 
narednih dana biti dostavljen Direkciji za mjesnu samoupravu na  uvid. 
 
  
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
 
        
                                                  


