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ZAPISNIK 
S 50. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 

50. sjednica VMO Školjić održana je 06.02.2014. s početkom u 17:00 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. Prihvatilište za beskućnike – dogovor oko sastanka 
2. Uređenje parkića nasuprot OŠ „Nikola Tesla“ 
3. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 
          Tajnik MO izvijestio je Vijeće o poduzetim aktivnostima oko pripreme sastanka s 
pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankicom Perhat vezano uz 
problematiku rada prihvatilišta za beskućnike, a temeljem zaključka VMO s 49. sjednice. 
Tako je izvijestio da su uspostavljeni kontakti s pročelnicom Perhat i dr. Karlom Mušković iz 
OGU za zdravstvo, te s načelnikom 1. Policijske postaje PU Primorsko-goranske tijekom 
kojeg je načelno usuglašen njihov dolazak na sastanak, dok će predstavnici „Oaze“ doći po 
kontaktu s gđom Perhat. 
          VMO je primilo informaciju na znanje te zaključilo da bi radi upita građana sastanak s 
već usuglašenim temama trebalo svakako održati do kraja veljače.  
 
 
AD 2) 
 
        Tajnik MO upoznao je VMO s tekstom dopisa pripremljenog za Gradonačelnika 
temeljem zaključka s prethodne sjednice VMO, a vezano uz pitanje Klobučarićevog trga i 
naročito uređenja parkića nasuprot OŠ „Nikola Tesla“. 
 
         VMO se složilo da se pošalje dopis u predloženom tekstu (u prilogu) 
  



AD 3) 
     
        Pod točkom razno vijećnik Predrag Miletić predložio je da se „Rijeka prometu“ pošalje 
dopis s traženjem dodatnog obilježavanja pješačke zone u Starom gradu i postavljanja 
fizičkih prepreka za ulaz motocikala, Elvira dizdarević da se pokrene postupak ucrtavanja 
pješačkih prijelaza u ulici Školić, a Koraljko Pasarić da se temeljem usmenih zahtjeva dijela 
građana razmotri mogućnost uvođenja rampe na parkiralište kod zgrade Žrtava fašizma 8. 
 
Kako dalje nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.   
 
 
 
Ovaj zapisnik ima dvije (2) stranice i 1 stranicu priloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                  Predsjednik VMO: 
 
Robert Baus                                                                                Juro Perković 
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Rijeka,. 
 

GRADONAČELNIKU 
 
            

PREDMET:   Trg Ivana Klobučarića i dječje igralište između Žrtava fašizma 6 i 8 
 

 
Poštovani g. Obersnel, 
 
Vijeću Mjesnog odbora "Školjić" u više su se navrata usmeno obraćali građani (naročito 

roditelji djece koja pohađaju OŠ "Nikola Tesla") s upitima  ima li ikakvih mogućnosti da se trg 
ispred škole ponovno stavi u javnu funkciju i što činimo po tom pitanju, a dobili smo i jednu peticiju 
u tom smislu. 

Mi u vijeću svjesni smo da su dosezi mjesnog odbora po ovom pitanju gotovo pa nikakvi, ali 
nam se čini da je i Grad s Klobučarićevim trgom došao na mrtvu točku s koje već predugo nema 
nikakvog pomaka. Nekadašnje dječje igralište je izgubljeno, gradska biblioteka na ovom se mjestu 
neće graditi, a za neke druge, realnije i vremenu primjerenije planove ne znamo. Sigurni smo da i 
Vi kao gradonačelnik Grada Rijeke niste zadovoljni sa sadašnjim stanjem. 

Ovim putem, dakako, ne želimo ulaziti u to gdje je i na kome najveća krivica i propust, ali 
bismo željeli. jasno i nedvojbeno znati odgovore na neka pitanja – radi nas samih, funkcija koje 
obnašamo i naših građana koje na razini mjesne samouprave predstavljamo: 

 kakav je pravni status površine ispred OŠ "Nikola Tesla" (je li to zemljište uopće u 
vlasništvu i posjedu Grada Rijeke) 

 kakvi su daljnji planovi s ovom površinom – kratkoročni i dugoročni 

 postoji li ikakva mogućnost da se barem dio ove površine vrati djeci i građanima na 
korištenje 

 može li Grad nešto učiniti da se sadašnje stanje partera (koje je očajno nakon kiša) 
sanira kako bi djeca dobila makar minimum pristojnih mogućnosti za boravak i igru  

Nadalje, naročito u kontekstu izgubljene javne površine i dječjeg i sportskog igrališta ispred 
OŠ "Nikola Tesla" smatramo da bi Grad u što skorije vrijeme trebao pristupiti sanaciji dječjeg 
igrališta nasuprot škole, odnosno između zgrada Žrtava fašizma 6 i 8.  

Ova je površina za našeg mandata (iz komunalnih prioriteta MO) i uz pomoć Grada prilično 
dobro hortikulturno uređena, ali je ostalo pitanje lošeg partera, odvodnje oborinskih voda i stanja 
uže zone oko dječjih sprava, a što MO iz svojih sredstava takve zahvate jednostavno ne može 
isfinancirati. 

Pritom ističemo da, sukladno iskazanoj volji većine stanara Žrtava fašizma 6 i 8, ova 
površina ne bi trebala preuzeti funkciju nekadašnjeg igrališta ispred OŠ "Nikola Tesla", već je treba 
dovesti u stanje primjereno centru grada i potrebama manje djece, tj: 

 zamijeniti postojeće kamene ploče drugom, sigurnijom podlogom 

 riješiti pitanje skupljanja blata radi neadekvatne odvodnje oborina 

 zamijeniti i redovitije održavati pijesak kod dječjih sprava 

 postaviti antistres podloge ispod ljuljački i tobogana 
Iskreno se nadamo da ćete ove potrebe što se tiče dječjih igrališta prepoznati kao 

prioritetne i da će Grad barem na taj način ublažiti nepravdu koja je uništenjem igrališta ispred 
škole učinjena generacijama djece s ovog područja. 

  . 
S poštovanjem, 
 
 
                                                                                         Predsjednik VMO Školjić 
                                                                                         Juro Perković 


