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ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO BULEVARD 

 
10. sjednica VMO Bulevard održana je 28.06.2011. s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milan Lukša, predsjednik, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik  
- Žarko Šegota, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
 
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Bulevard: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1.   Razmatranje voznog reda autobusne linije br.8 i prigovora grañana. 
2.   Razmatranje mogućnosti ureñenja okoliša sušačke gimnazije 
      i naknadno usvajanje prijedloga načina ureñenja  
3.   Izvješće o provedenoj akciji "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon 
       i prozor Bulevarda" 

      4.   Razno.  
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša ustrvrdio je da Vijeće još nije dobilo povratne informacije 
odosno prijedloge PSHG. SMŠ, OŠ Trsat i Vladimir Gortan u svezi poboljšanja reda vožnje 
autobusne linije 8, te da grañani i nadalje daju prigovore na postojeći red vožnje naročito 
nakon prestanka škole kada je isti pretrpio dodatne redukcije. Predložio je da se u mjesecu 
rujnu još jednom pokuša dobiti prijedloge škola, a nakon toga utvrde potrebne izmjene radi 
optimaliziranja reda vožnje.  
Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 



 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove Vijeća da je tijekom lipnja održan sastanak s 
ravnateljicom PSHG prof. Juditom Franko u cilju razmatranje mogućnosti ureñenja 
okoliša sušačke gimnazije. VMO je predložilo oblik suradnje Vijeća MO Bulevard, 
PSHG i Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcijom zajedničkih 
komunalnih djelatnosti - koja bi pružila stručne hortikulturalne savijete o planu odnosno 
načinu ureñenja parka sušačke gimnazije - na ureñenju parka na način da bi se  
organizirale grupe grañana i učenika - volontera koje bi sustavno i kontinuirano 
ureñivali predmetni okoliš. Aktivnosti navedenih grupa obuhvaćale bi obrezivanje, sječu 
te eventualno krčenje i odvoženje materijala. Predlažili smo i odreñivanje prostora za 
tresetište koje bi se koristilo za područje parka. U predmetni projekt involvirali bi jednu 
ili više već tradicionalnih ekoloških akcije MP i PSHG. Ukoliko bi se projekt pokazao 
održivim mogao bi biti prijavljen na Natječaj za prijedloge projekata lokalnog 
partnerstva Grada Rijeke. Takoñer smo predlažili i mogućnost uključenja Dječjeg vrtića 
Bulevard, odnosno roditelja djece na ureñenju parka budući bi djeca mogla isti koristiti 
za potrebe edukacije i rekreacije. Operativne radnje u projektu provodilo bi Vijeće MO. 
U tom smislu upućen je i službeni dopis PSHG te je predložio slijedeći zaključak: 
"VMO Bulevard predlože oblik suradnje Vijeća MO Bulevard, PSHG i Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav - Direkcijom zajedničkih komunalnih djelatnosti (koja bi 
pružila stručne hortikulturalne savijete o planu odnosno načinu ureñenja parka sušačke 
gimnazije) na ureñenju parka PSHG na način da bi se  organizirale grupe grañana i 
učenika - volontera koje bi sustavno i kontinuirano ureñivali predmetni okoliš. Aktivnosti 
navedenih grupa obuhvaćale bi obrezivanje, sječu te eventualno krčenje i odvoženje 
materijala. Predlaže se i odreñivanje prostora za tresetište koje bi se koristilo za 
područje parka. U predmetni projekt involvirale bi se jedna ili više već tradicionalnih 
ekoloških akcije MP i PSHG. Ukoliko bi se projekt pokazao održivim mogao bi biti 
prijavljen na Natječaj za prijedloge projekata lokalnog partnerstva Grada Rijeke. 
Predlaže se i mogućnost uključenja Dječjeg vrtića Bulevard, odnosno roditelja djece na 
ureñenju parka budući bi djeca mogla isti koristiti za potrebe edukacije i rekreacije. 
Operativne radnje u projektu provodilo bi Vijeće MO." 

Zaključak: 
• Prijedlog i zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća nakon što je elaborirao program "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon 
i prozor Bulevarda" predložio je da se realizira kako je planirano. Izvjestio je članove 
Vijeća da su grañanima 17. lipnja u prostorijama MO podijeljene besplatne cvjetne 
sadnice koje je osigurao Odjel gradske uprave za poduzetništvo. 

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
AD 4 
 
Zaključak: 

• Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 



 
Zapisničar – referent za mjesnu 

samoupravu: 
Predsjednik VMO Bulevard: 

 
Marjan Srdoč Milan Lukša 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


