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           UVOD

Suradnja Udruge za promicanje urbane agrikulture i održivog razvoja Zona 00 i Grada 
Rijeke uspostavljena je 2014. godine. Grad Rijeka je ugovorom o zakupu zemljišta, sklopljenim u 
travnju 2014. godine, ustupio Udruzi na godinu dana zemljište na Kozali za realizaciju urbanog 
vrta. Zemljište je površine 3013 m2 i nalazi se u neizgrađenom području u Ulici Zeleni put a 
obuhvaća gruntovne čestice k.č.1203, k.č. 1204, dio grunt. k.č. 1205 i grunt. k.č. 1151 k.o. Kozala. 

Udruga „Zona 00“ uspostavila je Prvi riječki urbani vrt „Zelena zona“ te, sukladno 
odredbama Ugovora, podnosila tromjesečna i godišnje izvješća te je u listopadu 2015. godine 
sklopljen novi Ugovor na godinu dana pod istim uvjetima.

Slika 1. Pogled na dio Urbanog vrta

U veljači 2016. godine udruga „Zona 00“ se gasi, a vođenje Prvog riječkog urbanog vrta 
krajem travnja 2016. godine preuzima udruga „Šarolija“, koja se također bavi promicanjem 
održivog razvoja i zdravog načina života, a čiji članovi su također bili uključeni u aktivnosti u 
Urbanom vrtu. Ugovor na godinu dana s udrugom „Šarolija“ sklopljen je 22. travnja 2016. godine.

Udruga „Šarolija“ podnijela je u lipnju 2017. godine godišnji izvještaj (u privitku) te se 
obratila s molbom za nastavak korištenja predmetnog zemljišta bez naknade na rok duži od godinu 
dana. Kako je sve aktivnosti koje se obavljaju u vrtu počevši od pripreme zemljišta, nabavke 
potrebnih strojeva i alata do sadnje voćki i višegodišnjih nasada potrebno planirati na duži 
vremenski rok.

Riječki urbani vrt „Zeleni put“ je zajednički vrt na kojem se nalazi trideset individualnih 
gredica. U njemu korisnici dobivaju na korištenje gredicu koju obrađuju u skladu s pravilima vrta. 
Cilj projekta je promicanje ekološkog uzgoja hrane u gradu i održivog razvoja te stjecanje znanja i 
vještina potrebnih za ekološki uzgoj hrane u gradu. O cijelom edukacijsko-eksperimentalnom vrtu 
skrbe se vrtlari kroz jasnu podjelu zadataka unutar organizacije i kroz redovne dolaske u vrt prema 
unaprijed dogovorenom rasporedu. Vrt posjećuju djeca vrtića i osnovnih škola te u sklopu terenske 
nastave aktivno sudjeluju u pripremi gredica, hrane gliste u komposteru, sade začinsko bilje te uče 
raspoznavati sadnice povrća, mirise začinskog bilja i ostalo.



Slika 2. Radionica za korisnike zajedničkog urbanog vrta

U sklopu realizacije programa predloženog od strane udruge, tijekom dosadašnje obrade 
vrta uspostavljen je zajednički voćnjak (trešnje, jabuke, kruške, smokve, bobičasto voće...). Što 
više, nakon dvije pljačke, vrtlari su pokazali snažnu volju za opstankom vrta te uložili vlastita 
sredstva u obnovu ukradene i uništene imovine.

Uspostavljena je suradnja s KD „Čistoća“ koja je omogućila dovoz pokošene trave, donaciju 
zemlje i mogućnost korištenja materijala iz reciklažnog dvorišta za potrebe izrade tabli za urbani vrt 
i kompostere.

Urbani vrt je s vremenom postao prepoznatljivo središte edukacije o ekološkom vrtlarenju, 
biološkoj raznolikosti i zaštiti prirode i okoliša te  mjesto okupljanja ljudi, promocije zdravlja i 
suživota s prirodom. Građani su dobili nove edukativne sadržaje i zonu za rekreaciju i relaksaciju a 
istovremeno je revitalizirano zapušteno gradsko zemljište.

Slika 3. Uređenje alatnice i cisterne za skupljanje kišnice

U proteklom periodu udruga/e su se pokazale kao ozbiljan partner koji je u vrlo kratkom 
roku ostvario planirane rezultate i uspostavio uspješan edukacijsko-eksperimentalni urbani vrt, 
provodeći dosljedno pravila ekološke proizvodnje i permakulturnih načela. 

Uvažavajući dosadašnju realizaciju programa i ciljeva rada udruge, Odjel predlaže da se 
prihvati zahtjev udruge „Šarolija“ te da se u narednom periodu odobri zakup bez naknade na rok 
od 3 godine. 



Sukladno navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o realizaciji pilot projekta pod nazivom Uspostava prvog 
riječkog urbanog vrta „Zelena zona“, Udruge za promicanje kvalitete obitelji „Šarolija“.

2. Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu zemljišta bez naknade s Udrugom za promicanje 
kvalitete obitelji "Šarolija", na zemljištu označenom kao grunt.k.č.1203, grunt.k.č.1204, dio 
grunt.k.č.1205 i grunt.k.č.1151, sve k.o.Kozala, ukupne površine 3013 m2, za nastavak
projekta Prvog riječkog urbanog vrta "Zelena zona" na rok od tri godine.

3. Zadužuje se Udruga "Šarolija" za podnošenje godišnjih izvješća o napretku projekta.

4. Zadužuje se OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za realizaciju
točke 2. ovog Zaključka, te koordinaciju i praćenje aktivnosti vezanih uz točku 3. ovog
Zaključka.



Grafički prikaz zemljišta - projekt Prvog riječkog urbanog vrta „Zelena zona“

Katastarski plan k.o.Stari Grad
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