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Rijeka,

30.01.2014.
ZAPISNIK
S 49. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

49. sjednica VMO Školjić održana je 30.01.2014. s početkom u 16:30 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
Na početku sjednice, predsjednik VMO predložio je slijedeći

DNEVNI RED
1. Klobučarićev trg – dopis Gradonačelniku
2. Prihvatilište za beskućnike – poziv na sastanak gđi Ankici Perhat
3. Razno
koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Tajnik MO izvijestio je Vijeće o pismenom i usmenom upitu gđe Nine Majcan Šprajc
vezanom uz stanje površina za igru manje djece na području MO, odnosno o njezinim
prijedlozima za kvalitetnije uređenje tih površina (Klobučarićev trg i dječje igralište između
Žrtava fašizma 6 i 8.).
VMO se načelno složilo s potrebom kvalitetnijeg uređenja ovih površina, uz napomenu
kako na Klobučarićev trg VMO praktično ne može neposredno utjecati, dok su za parkić zbog
relativno malih sredstava komunalnih prioriteta mogućnosti također ograničene.
Nakon provedene rasprave VMO je zaključilo da se po ovim pitanjima i s prijedlozima
obrati neposredno Gradonačelniku.

AD 2)
G. Koraljko Pasarić kao stanar zgrade Žrtava fašizma 8 prenio je Vijeću nezadovoljstvo
dijela stanara sa situacijom u i oko zgrade nakon što je otvoreno prihvatilište za beskućnike
„Oaza“, Žrtava fašizma 10. U bitnome, istaknuo je primjedbe građana na učestalije noćno
okupljanje nepoznatih osoba iza zgrade, naročito tijekom ljeta i rane jeseni, pronalaženje
iskorištenih „šprica“, zauzeće parkirališnih mjesta biciklima, učestalije spavanje nepoznatih
osoba u parku na klupama (također ljeti) i sl. Napomenuo je također kako ovime ne tvrdi

nedvojbeno da su problemi uvijek povezani sa samim korisnicima prihvatilišta, ali da su ova
pitanja i primjedbe učestaliji nakon njegova otvaranja.
VMO je primjedbe primilo na znanje te zaključilo da će u što skorije vrijeme organizirati
sastanak s pročelnicom gradskog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i predstavnicima
stanara i „Oaze“, te MUP-a kako bi se o svemu ovom porazgovaralo i vidjelo što se može
učiniti.

AD 3)
Kako dalje nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 18:00 zaključio
sjednicu.

Ovaj zapisnik ima dvije (2) stranice
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