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UVOD

           

Projekt "Rijeka pliva" provodi se u Rijeci već duži niz godina u organizaciji Plivačkog kluba 
"Primorje"- Rijeka i Grada Rijeke. Tijekom proteklih šest godina u projektu je sudjelovalo 6169 
učenika drugih razreda  iz 23 osnovne škole grada Rijeke.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost Plivačkom klubu "Primorje" 
za provedbu ovog projekta, a prema Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje 
sportskih programa "Obuka neplivača u školama " dodijelilo mu financijska sredstva. Za projekt 
"Rijeka pliva" Grad Rijeka i Plivački klub "Primorje" dobitnici su nagrade za postignute rezultate u 
obuci neplivača u Republici Hrvatskoj koju dodijeljuje Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za 
sve". Također, Gradu Rijeci je središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine prijatelji djece
dodijelio Povelju za Naj-akciju - Rijeka pliva koja je učinila život ljepšim i boljim djeci našega grada.

Projekt se nastavlja i u ovoj školskoj 2014./2015. godini uz financijsku podršku Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta , Zaklade "Hrvatska za djecu" i Grada Rijeke. 

U obuci plivanja sudjelovat će 1032 učenika drugih razreda iz 24 osnovne škole grada 
Rijeke, koji će na Bazene Kantrida dolaziti u pratnji učitelja. Izabrani su učenici drugih razreda, jer 
su obzirom na psihofizički razvoj najprikladnija skupina za obuku plivanja. Škola plivanja uključuje 
podučavanje tehnici plivanja, disanja i snalaženja u vodi, a tijekom prvog sata učenici se 
razvrstavaju u grupe prema savladanom stupnju vještine plivanja. Nakon provedene obuke, 
učenici se testiraju i dobivaju diplomu o završenom tečaju plivanja. 

Tijekom provedbe ovoga Projekta važno je istaknuti brigu o sigurnosti djece te je poseban 
naglasak stavljen na pravila ponašanja i spašavanje u vodenim sredinama, kako bi se doprinijelo 
sigurnosti učenika u vodi. Osim toga od iznimne važnosti je i siguran prijevoz učenika prilikom 
dolaska i odlaska s bazena, što je omogućilo KD Autotrolej Rijeka. Naime  autobusi koje koristi KD 
Autotrolej za prijevoz učenika na Bazene Kantrida ispunjavaju uvjete propisane Prvalinikom o 
uvjetima  koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.

.
Tekuće školske godine Projekt se provodi od 13. listopada 2014. do 9. lipnja 2015. godine, i 

to u sljedećim ciklusima: 

1. ciklus (od 13.10. do 14.11.2014. godine) u Projektu je sudjelovalo 244 učenika iz pet 
osnovnih škola s područja grada Rijeke i to: OŠ Kantrida, OŠ Vežica, OŠ Zamet, OŠ 
Ivana Zajca, i OŠ Podmurvice.

2. ciklus (od 17.11. do 19.12.2014. godine) u Projektu je sudjelovalo 204 učenika iz pet, 
osnovnih škola s područja grada Rijeke i to: OŠ V.Gortan, OŠ Gornja Vežica, OŠ Nikola 
Tesla, OŠ Pećine, OŠ Škurinje.

3. ciklus (od 26.1. do 27.2.2015. godine) u Projektu će sudjelovati 197 učenika iz pet 
osnovnih škola s područja grada Rijeke i to: OŠ Srdoči, OŠ-SE Dolac, OŠ Turnić OŠ 
Centar i Waldorfska škola.

4. ciklus (od 9.03. do 22.04.2015. godine) u Projektu će sudjelovati 186 učenika iz četiri 
osnovnih škola s područja grada Rijeke i to: OŠ Pehlin, OŠ Fran Franković, OŠ Trsat 
OŠ-SE Belvedere.

5. ciklus (od 4.05. do 9.06.2015. godine) u Projektu će sudjelovati 201 učenik iz pet 
osnovnih škola s područja grada Rijeke i to: OŠ-SE Gelsi, OŠ Eugen Kumičić, OŠ 
Kozala, OŠ Brajda i OŠ-SE San Nicolo.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za sufinanciranje sportskih 
programa "Obuka neplivača u školama", MZOS je za 2014./2015. godinu dodijelio sredstva u 
iznosu od 119.744,00 kuna, dostatna za provedbu prva dva ciklusa Projekta, Zaklada "Hrvatska za 
djecu" dodjelila je sredstva iznosom od 56.000,00 kuna dostatna za opremu i administrativne 
troškove, a Grad Rijeka će, kao jedan od pokretača Projekta, osigurati njegov nastavak i u drugom 



obrazovnom razdoblju kako bi svi učenici iz 24 osnovne škole Grada Rijeke prošli obuku, i to u 
iznosu od 90. 000,00 kuna.  

Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1.  Grad Rijeka sufinancirat će u školskoj 2014./2015. godini nastavak provođenja Projekta  "Rijeka
     pliva", i  to u drugom obrazovnom razdoblju (od 26. siječnja do 9. lipnja 2015. godine) za 584 
     učenika iz 14 osnovnih škola: OŠ Srdoči, OŠ-SE Dolac, OŠ Turnić, OŠ Centar, Waldorfska 
     škola, OŠ Pehlin, OŠ Fran Franković, OŠ Trsat, OŠ-SE Belvedere, OŠ-SE Gelsi, OŠ Eugen 
     Kumičić, OŠ Kozala, OŠ Brajda i OŠ-SE San Nicolo.

2. Projekt iz točke 1. ovog Zaključka realizirat će Plivački klub "Primorje"- Rijeka 

3. Grad Rijeka i Plivački klub "Primorje" zaključit će Ugovor o sufinanciranju Projekta iz točke 1.
    ovog zaključka za drugo obrazovno razdoblje školske 2014./2015. godine.

4. Sredstva za sufinanciranje Projekta, u iznosu od 90.000,00 kuna, osigurana su u Proračunu
    Grada Rijeke za 2015. godinu, u okviru Razdjela 004 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,  
    Glave 00401, na Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva", poziciji 299 – Tekuće donacije u novcu. 
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