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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-04/01 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  27.01.2011. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

9. sjednica VMO Školjić održana je 27.01.2011. 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 – urednik biltena „Pod voltun“ 

 
 

DNEVNI RED 

 

1. Zahtjev stanara ulice Šime ljubića za ukidanjem parkirnih mjesta za invalide 
2. Ponuda udruge „Pro Torpedo“ za suradnju 
3. Utvrñivanje konačnog programa „Ljeto u Starom gradu“ 2011. temeljem odobrenih 

sredstava OGU za kulturu 
4. Tisak i distribucija 8. glasila „Pod voltun“ 
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

 

Tajnik MO izvjestio je vijećnike o zahtjevu stanara ulice Šime Ljubića kojim traže da se ukine 
veći dio od 12 parkirnih mjesta za invalide u ulici. Svoj su zahtjev stanari obrazložili time da je 
praktički cijela ulica rezervirana za invalide, a da ta mjesta invalidi gotovo ne koriste, čime je 
stanarima onemogućen parking, pa čak i kraće zaustavljanje pred ulazima. 
U kraćoj raspravi VMO se načelno složilo sa zahtjevom s time da bi svakako trebalo ostaviti 
najmanje 3-4 mjesta za invalide, a ostalo otvoriti prema stanarima i drugim korisnicima, 
sukladno gradskim odlukama koje reguliraju parking u toj zoni. 
VMO je nadalje zaključilo da će se prije konačne odluke izvršiti provjera koliko su parkirna 
mjesta uistinu zauzeta vozilima invalidnih osoba. 
 

AD 2  

 

       Tajnik MO izvjestio je vijećnike o dopisu udruge „Pro Torpedo“ kojim Udruga poziva VMO 
Školjić kao partnera u razvoju i impementaciji ideje i projekta „Oživimo Mrtvi kanal“ (višegodišnji 
projekt kojime se nastoji potaknuti lokalnu zajednicu i grañanstvo da se ureñenjem prostora i 
organiziranjem javnih prezentacija tradicionalnog načina korištenja vode i obala riječkog Mrtvog 
kanala oživi taj povijesni riječki mikrourbani prostor). 
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VMO je izrazilo zadovoljstvo poticajem pristiglim iz Udruge i spremnost da se u okviru svojih 
mogućnosti i ovlasti uključi u projekt, te je ovlastilo g. Koraljka Pasarića, Elviru Dizdarević i Sanju 
Lojpur da u ime MO dalje razradi načine uključivanja VMO Školjić u isti. 
 
AD3 

 

g. Koraljko Pasarić i tajnik MO izvjestili su VMO da je OGU za kulturu temeljem natječaja javnih 
potreba u kulturi za predloženi program „Ljeto u Starom gradu“ odobrio 8.000,00 kn. Obzirom da 
se radi o dvostruko manjem iznosu no što je za isti program bilo odobreno po rebalansu Proračuna 
Grada Rijeke za 2010. godinu, g. Pasarić je konstatirao da u tim financijskim okvirima neće biti 
moguće realizirati program u obimu kao prijašnjih godina, već da će se morati donekle reducirati. 
Na prijedlog g. Pasarića i predsjednika VMO Vijeće je zaključilo da se „Ljeto u Starom gradu“ za 
2011. godinu održi tri četvrtka u kolovozu (umjesto planiranih četiri), te da će se program 
potpomognuti s dodatnih 2.000,00 kn iz pripadajućih sredstava s razdjela Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, kao i eventualno dobivenih poticajnih sredstava za donacije, te iz 
eventualnih donacija koje g. Pasarić prikupi za ovaj program. 
 
AD4 
 

g. Pasarić kao urednik glasila „Pod voltun“ izvjestio je VMO da je veći dio tekstova i fotografija za 
8. broj spreman, ali je predložio da se pričeka s njegovim dovršenjem i izlaskom dok ne budu 
jasnija problematika izgradnje i dovršenja sportskog igrališta na „Delti“, a što je i jedna od glavih 
tema predviñena za taj broj. 
Prijedlog je Vijeće prihvatilo. 
 
AD5 
 

Kako pod točkom „Razno“ nije bilo dodatnih prijedloga i rasprave, predsjednik VMO je u 18.30 
zaključio sjednicu. 
 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar 
      Robert Baus 

Predsjednik VMO:  
Juro Perković 

 


