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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-04/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  07.10.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 
5. sjednica VMO Školjić održana je 07.10.2010. 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  
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Sanja Lojpur, članica VMO  
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Koraljko Pasarić, predsjednik Poodbora za kulturu 
• Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložilo slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
a. odgovor Rijeka prometa oko skidanja stupića i uspostave naplate parkiranja u 

Vodovodnoj ulici od k.br. 1 do k.br. 15 
b. dopis tvrtke „RA ADRIATIC“ d.o.o. poslat VMO Školjić na znanje vezano za 

otvaranje vrata i omogućavanje pješačke komunikacije Vodovodna-Ružićeva preko 
mosta  

c. upiti poslani Odboru za komunalno gospodarstvo gradskog vijeća  
2.  PROGRAM RADA ZA 2011. GODINU 
3. RAZNO 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  
 

a) Tajnik MO izvjestio je vijeće kako je „Rijeka promet“ ipak odbio traženje  skidanja stupića i 
uspostave naplate parkiranja u Vodovodnoj ulici od k.br. 1 do 15, obzirom da se s takvim 
rješenjem ne slaže MUP – Sektor za sigurnost prometa, kao što se nije slagao niti 2002. 
kad je ovakav zahtjev prvi put vijeće uputilo. Vijeće je izrazilo nezadovoljstvo stavom MUP-
a tim više što upravo stupići ugrožavaju sigurnost prometa zbog automobila parkiranih na 
kolniku, a represivne mjere policije i nisu baš učinkovite u ovoj ulici.   

b) Tajnik MO izvjestio je vijeće o dopisu tvrtke „RA ADRIATIC“ d.o.o. poslat OGU za 
komunalni sustav, a VMO-u Školjić na znanje vezano za otvaranje vrata i omogućavanje 
pješačke komunikacije Vodovodna-Ružićeva preko mosta. Ovim dopisom „RA ADRIATIC“ 
d.o.o. odbija otključati vrata i Gradu predati ključ, a sve radi neriješenih odnosa izmeñu 
Grada i tvrtke vezano uz sigurnost energane u bivšoj Tvornici papira putem koje se tvrtka 
opskrbljuje strujom. Vijeće je zaključilo da pitanje uspostave prolaza kojeg je VMO iniciralo i 
pitanje energane nisu uzročno-posljedično vezane. Ali kako se radi očigledno o sporu koji 
bi možda mogao imati i sudski epilog VMO je zaključilo da će pustiti odreñeno vrijeme 
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Gradu da pronañe odgovarajući načina ulaska u svoj (javni) posjed, nakon čega će VMO 
tražiti i službeno očitovanje Grada te grañane koji su zahtjev za uspostavom pješačke 
komunikacije i predali vijeću o istom izvijestiti.  

c)  Tajnik MO obavijestio je VMO o dopisu koji je temeljem zaključaka s prošle sjednice 
upućen Odboru za komunalno gospodarstvo, a odnosi se na  

1. Osiguravanje nesmetanog pristupa u stambenu zgradu Vodovodna 10 
2. Klobučarićev trg – prometovanje automobila i skutera 
3. Rješavanje prometne situacije u ulici Aldo Collonnelo. 
4. Park izmeñu zgrada 6 i 8 u ulici Žrtava fašizma (kvalitetnije tekuće održavanje) 
5. Povećanje sigurnosti djece na pješačkom prijelazu u ulici Žrtava fašizma (škola – park) 
6. Osiguranje nesmetanog pristupa u garažu i zgradu Vodovodna 33 
zajedno s obrazloženjima svake točke. 
VMO je izrazilo nadu da će se u skorije vrijeme ovi problemi, ili makar oni najvažniji početi 
rješavati. 
- Tajnik je dodatno napomenuo kako je nakon slanja ovog dopisa na točku br. 6 zaprimljen 

odgovor „Rijeka prometa“ kojim odbija zahtjev vijeća i kao rješenje utvrñuje ocrtavanje žute 
horizontalne signalizacije zabrane parkiranja 

 
AD 2 
Na osnovu zaključka s prethodne sjednice vijećnicima je prezentiran nacrt prijedloga programa 
rada VMO za 2011. godinu. Kako je obrazložio tajnik MO u ovom nacrtu nisu utvrñeni financijski 
pokazatelji (procjena troškova) već samo područja u kojem bi vijeće moglo kreirati i realizirati svoj 
program. 
 
U Nacrtu su moguće aktivnosti navedene  prema slijedećem: 
 

a) Povećanje vidljivosti rada vijeća mjesnog odbora, informiranje i komunikacija s 
grañanima 

• provoñenje ankete meñu grañanima o stavovima, preferencijama i prioritetima za 
rješavanje na području MO (statistički uzorak ili fokus grupa) 

• izdavanje Smjernica rada VMO za mandatno razdoblje i 2 broja informativnog glasila „Pod 
voltun“ 

• postavljanje 4 „sandučića povjerenja“ namijenjena primjedbama i sugestijama grañana 
• organiziranje sastanka (okruglog stola) na temu problematike javnog reda i mira na Školjiću 
• unaprjeñenje sadržaja na web portalu MO Školjić (uvoñenje rubrike 

„Razgovaramo…“/razgovori s poznatijim pojedincima koje žive na području MO, poznatim 
osobama koje su nekad živjele u kvartu/MO Školjić na Facebook-u itd.   

b) Programi usmjereni promicanju volonterstva, sudjelovanja u radu MO i podršci 
lokalnoj zajednici 

• ustanoviti nagradu „Prijatelj kvarta“ poduzećima i obrtima koji su u protekloj godini novčano 
pomogli rad MO 

• ustanoviti nagradu „Veliko hvala“ pojedincu – volonteru 
c) Programi usmjereni integraciji zajednice i osjećaju pripadnosti kvartu 
• Dan Mjesnog odbora (natjecanje u potezanju konopa za dječake V-VIII razreda O.Š. 

„Nikola Tesla“, natjecanje u uličnoj košarci za djevojčice iste dobi, izrada „milenijske 
fotografije“ u parku izmeñu Žrtava fašizma 6 i 8 /predškolska djeca s roditeljima, bakama i 
djedovima/ s popratnim pjevačkim i plesnim programom, turnir u briškuli i trešeti  i u šahu 
za odrasle, mjerenje tlaka i šećera u krvi, predavanje na temu „Rade Končar“ – povijest 
zdanja i vremena, natjecanje za najbolju amatersku fotografiju motiva Školjića i izložba 
odabranih fotografija) 

• program „Gremo na prvo“ – prikupljanje momčadi u briškuli i trešeti, boćanju i potezanju 
konopa za sportske igre mjesnih odbora povodom Dana Sv.Vida uz osiguranje nagrada 
ukoliko momčad osvoji jedno od prva tri mjesta 

• Djed Božićnjak na Školjiću – tradicionalna manifestacija uz predlloženu novinu participacije 
roditelja s 20,00 kn po djetetu (izuzev socijalno ugroženi) 

• „Ljeto u Starom gradu“ – program kulture koji je već predan 
 
Nakon provedene rasprave ocijenjeno je kako je nacrt programa kvalitetan, ali i vrlo širok. Takoñer, 
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obzirom da nedostaju financijski pokazatelji i da su neke aktivnosti potpuna novina za MO Školjić, 
predsjednik VMO je predložio da do naredne sjednice tajnik pripremi financijski okvir za svaku 
pojedinu aktivnost i da ga pošalje mail-om vijećnicima koji ga imaju i predsjedniku pododbora za 
kulturu, a ostale izvjesti pismeno, te je pozvao vijećnike da u tijeku usuglašavanja programa daju i 
dodatne prijedloge i izmjene ukoliko smatraju potrebnim. 
Vijeće je ovaj prijedlog predsjednika podržalo. 
AD 3 

Pod točkom „razno“ predsjednik VMO je istaknuo problem psećeg izmeta na nogostupu uzduž 
cijele Vodovodne ulice izrazivši nezadovoljstvo kako neodgovornim vlasnicima pasa, tako i 
kvalitetom čišćenja. 
Zaključeno je da će se najprije usmeno pokušati dogovoriti s „Čistoćom“ da njihov djelatnik koji 
pometa ulicu to radi kvalitetnije, te da će se razmotriti svrsishodnost postavljanja obavijesti – 
plakata u Vodovodnu kojima bi se grañane upozorilo na ovaj oblik nereda i zapriječene kazne 
po odluci o komunalnom redu. 
Predsjednik pododbora za kulturu izvjestio je vijeće da su pripreme za 7. broj biltena „Pod 
voltun“ pri kraju, te da treba još ubaciti neke teme koje su postale aktualne samim osnivanjem 
novog vijeća, kao i izvršiti odreñene korekcije u već napisanim tekstovima. 
 
 

 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati.         
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Robert Baus 

Predsjednik VMO:  
Juro Perković 

 


