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ZAPISNIK 
S 47 SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 

47. sjednica VMO Školjić održana je 26.11.2013. 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. Utvrñivanje liste komunalnih prioriteta za 2014. 
2. Peticija oko ureñenja dječjeg igrališta 
3. Bilten 
4. Provoñenje programa "Božić na Školjiću". 
5. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 
          Nakon provedene rasprave i usuglašavanja s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, 
VMO je jednoglasno utvrdilo slijedeći prijedlog komunalnih prioriteta za 2014. godinu: 

- Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava Fašizma od križanja sa Ulicom Ivana Grohovca do 
križanja sa Ulicom Alda Colonnella – predviñeno 60.000,00 kn 

- Ureñenje zelene površine u Ulici ðure Šporera kod kućnog broja 4 – predviñeno 8.000,00 
kn 

- Rušenje topole na parkiralištu Školjić (sufinanciranje) – predviñeno 9.000,00 kn 

 
AD 2) 
 
         Tajnik MO izvjestio je VMO o peticiji grupe grañana – roditelja "Baltazar grad" zastupanih po 
gñi Nini Majcan u kojoj roditelji traže da se površina ispred OŠ "Nikola Tesla" uredi za nesmetan i 
siguran boravak i igru djece, te da se park nasuprot škole, izmeñu Žrtava fašizma 6 i 8 alternativno 
u cijelosti uredi za istu namjenu.  
 



         Nakon provedene rasprave, VMO je donijelo slijedeća mišljenja, odnosno zaključke: 
 

- Utjecaj na pravni status i namjenu površine ispred OŠ "Nikola Tesla" izvan je ingerencije i 
moći utjecaja MO. Pri planiranju namjene površine, odnosno prodaji iste ili utvrñivanja 
prava grañenja Grad Rijeka niti u jednom trenutku nije konzultirao niti pitao niti uvažio 
mišljenje Vijeća MO, kako u prijašnjim sazivima, tako niti VMO u sadašnjem sazivu. 

- Shodno navedenom, VMO može samo zatražiti informaciju o sadašnjem pravnom statusu i 
budućim planovima Grada za ovu lokaciju i preporučiti da se ista privede javnoj i društveno 
korisnoj funkciji što prije i makar privremeno, ali s očekivano upitnim rezultatima na te 
inicijative. 

- VMO nije suglasno da se cijeli parkić izmeñu Žrtava fašizma 6 i 8 kao alternativa preuredi u 
dječje igralište. Radi se o mikrolokaciji guste stambene izgradnje i praktični jedinoj zelenoj 
površini u toj zoni. Obzirom na već postojeće dječje sprave na tom igralištu, VMO ocjenjuje 
da ono u stanju kakvom jest bolje zadovoljava interese i potrebe šire populacije (i starijih 
ljudi i manje djece) no što bi to bio slučaj samo s dječjim igralištem. 

- VMO se slaže da je postojeći park moguće i ljepše i kvalitetnije urediti i opremiti, a o čemu 
će u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim sredstvima povesti računa u narednim 
razdobljima.  

           
AD 3) 
 
         Glavni urednik glasila "Pod Voltun" izvijestio je VMO da su tekstovi i fotografije za novi 
dvobroj glasila spremni izuzev teksta o Dočeku Djeda Božićnjaka, a koji će se pripremiti odmah 
nakon ove sjednice. 
           VMO je zahvalilo glavnom uredniku i zaključilo da se nakon dovršenja cjelokupnog sadržaja 
krene u pregled i realizaciju tiska glasila. 
 
AD 4) 
 
         Tajnik MO izvijestio je VMO o tijeku priprema za program "Božić na Školjiću", odnosno doček 
Djeda Božićnjaka. Kako je istaknuo, s Teatrom "Zvrk" dogovoreno je izvoñenje predstave "Luda i 
novčić" 21. prosinca 2013. u prostorijama "Ri Teatra" Kalvarija bb za iznos od 2.500,00 kn, dok bi 
se za preostalih 1.500,00 kn nabavili mali poklon paketi. Očekuje se 50-tak djece od 3 do 6 godina, 
a prijave kreću od 27.studenog 2013. 
        VMO je jednoglasno prihvatilo radni plan aktivnosti. 
 
AD 5) 
     
        Kako dalje nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu.   
 

 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                  Predsjednik VMO: 
 
Robert Baus                                                                                Juro Perković 

 
 

 

 
 


