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ZAPISNIK 
S ZBORA GRAðANA VOJAKA 

 
Zbor grañana Vojaka održan je 20. siječnja 2009. (utorak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Zboru su bili nazočni članovi Vijeća MO: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Nikola Dujić, član VMO 
- Marijana Perhat, članica VMO 

Ostali nazočni: 
- Zrinko Mičetić, Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
- Adriana Šneler, Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
- ðorño Santulin, Slavka Krautzeka 92 B 
- Mladen Sarajlić, Drage Šćitara 3 
- Srñan Prica, Drage Šćitara 3 
- Veljko Francetić, Slavka Krautzeka 92 C 
- Alen Krznarić, Slavka Krautzeka 92 C 
- Žarko Martedić, Slavka Krautzeka 84 
- Stipan Džaja, Drage Šćitara 3 
 
Gña. Jadranka Dumić, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vojak pozdravila je prisutne i 
predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ureñenje budućeg parka i dječjeg igrališta  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
Za ovjerovitelje jednoglasno su izabrani gosp. Stipan Džaja i gosp. Srñan Prica. 
 
 
 
      Nakon pozdravne riječi, gña. Jadranka Dumić dala je uvodnu riječ gñi. Marijani Perhat. 
      Gña. Marijana Perhat obavijestila prisutne o sastanku s predstavnicima Odjela gradske 

uprave za komunalni sustav (Irena Miličević, Zrinko Mičetić i Adriana Šneler) koji je održan u 
ponedjeljak, 19. siječnja 2009. godine u 12.00 sati na prostoru budućeg parka na Vojaku, a 
kojem je prisustvovao i gosp. Stipan Džaja. Sastanak je održan zbog iskazivanja 
nezadovoljstva dijela stanara okolnih zgrada kojima će izgradnjom parka biti onemogućeno 
parkiranje osobnih vozila na dosadašnjem prostoru. Zaključeno je kako će paralelno s 
radovima na izgradnji parka započeti izgradnja parkirališta ispred zgrade u Ulici Slavka 
Krautzeka k. br. 92 A/B/C. Takoñer je predloženo da se na bivšem dječjem igralištu kod zgrade 
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u Ulici Drage Šćitara k. br. 3 osigura prostor za desetak parkirališnih mjesta. 
Nakon uvodnog dijela i ostali prisutni iznijeli su svoja razmišljanja. 
Gosp. Zrinko Mičetić istaknuo je kako se park gradi u skladu s urbanističkim planovima i uz 
puno uvažavanje mišljenja i primjedbi grañana. Ureñenje prostora u park nije bilo podložno 
javnoj raspravi jer je bio suglasan urbanističkom planu. Svi radovi izvode se prema 
odrednicama urbanizma, a temelje se na postojećim kriterijima. Što se tiče zelenila, sve što je 
vrijedno ne sječe se. Na sastanku očekuje prijedlog u vezi rješenja parkirališnog prostora, koje 
se možda može naći u bližoj okolici, a moguće je urediti i parkirališna mjesta u dijelu 
Mihanovićeve ulice uz odobrenje prometne struke. Svaki prijedlog stanara biti će uvažen 
ukoliko je to moguće. 
Gña. Adriana Šneler upoznala je prisutne kako je Detaljnim planom ureñenja Krimeje-Vojak 
predviñen na ovom prostoru javni park bez mogućnosti parkiranja osobnih vozila. I taj plan kao 
i Generalni urbanistički plan, koji takoñer na ovoj lokaciji predviña zelenu površinu, bili su 
podložni javnoj raspravi, ali primjedbe na ureñenje prostora nisu dostavljene. Obavijest o 
sreñivanju vlasništva katastarskih čestica objavljena je u ''Novom listu'' i postavljena na 
prostoru budućeg parka, ali ni tada grañani nisu reagirali. Prije realizacije ove ideje tražena  je 
dozvola u Državnoj upravi da se dio prostora pretvori u parkiralište, ali zbog Generalnog 
urbanističkog plana ona nije ishoñena. 
Gosp. Stipan Džaja začuñen je utroškom skoro 2 milijuna kuna za tako banalnu stvar kao što 
je park, za kojeg nema ništa protiv, ali se stanarima ukida mogućnost parkiranja vozila, a 
istovremeno se gosp. Šegoti to omogućava. Predložio je da se zelena površina kod zgrade u 
Ulici Drage Šćitara k. br. 2 i prostor kod obližnje trafostanice prenamjene u parkiralište (50-tak 
osobnih vozila). 
Gosp. Srñan Prica naveo je kako je ukidanje parkirališta problem i ostalih zgrada. Ukidanjem 
parkirališta problem će biti očit i prilikom dolaska gostiju koji neće imati gdje parkirati. 
Gosp. Žarko Martedić ističe kako uz mnogo drugih parkova na Vojaku nije potreban još 
jedan. 
Gosp. Alen Krznarić napomenuo je kako će nestankom parkirališta biti ugrožena kvaliteta 
stanovanja, a uz taj problem mogu nastati i drugi. Izrazio je nezadovoljstvo uništavanjem 
zelenila i istaknuo kako postoje primjeri gdje su na istom mjestu park i parkiralište. 
Gosp. ðorño Santulin smatra kako treba uvažiti njihov stav jer zbog parka neće biti mira 
meñu grañanima. 
Gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne o razgovoru (prosinac 2008. godine) s gosp. 
Stipanom Džajom nakon dostavljenog odgovora na njegov dopis. Tada je dogovoreno kako će 
gosp. Stipan Džaja prikupiti potpise stanara, ali to do danas nije realizirano. 
Gosp. Ivan Tićak istaknuo je kako su grañani imali priliku pravovremeno reagirati, ali to nisu 
učinili. Bez obzira na rješenje, problem s parkiranjem će ostati i dalje. 
 
Zaključak: 
Izvidom na terenu predstavnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav pokušati će 
se pronaći drugi prostor za ureñenje parkirališta. O istome će grañani biti pravovremeno 
obaviješteni. 

 
 
 
Zbor grañana je završio u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar Ovjerovitelji zapisnika Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković 1. Stipan Džaja 
 
 
 
2. Srñan Prica 

Jadranka Dumić 

 
 


