
Z A P I S N I K 
8. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke 

održane 29. ožujka 2018. godine 
 

 
Sjednicu je u 8,35 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev.  
 
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 35 članova Gradskog 

vijeća te da Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Naknadno su pristupila 2 
člana Gradskog vijeća tako da je sjednici bilo nazočno ukupno 37 članova Gradskog vijeća. 

 
Sjednici su bili nazočni članovi Gradskog vijeća: Veljko Balaban, Vojko Braut, 

Andrej Briščik, dr.sc. Aleksandar Bulog, Hrvoje Burić, Filipa Capan, Ljiljana Cvjetović, 
Tihomir Čordašev, Morana Jokić, Mirjana Jukić, dr.sc. Petra Karanikić, Marinko Koljanin, 
Sandra Krpan, Josip Kukuljan, Petra Mandić, Tamara Martinčić, dr.sc. Ivan Mencer, Tea 
Mičić Badurina, Predrag Miletić, Ivona Milinović, Duško Milovanović, Mile Opačić, Tea 
Opačić, Josip Ostrogović, Koraljko Pasarić, mr.sc. Zvonimir Peranić, Damir Popov, Andrej 
Poropat, Dobrica Rončević, Vedran Sabljak, Čedomir Salević, Oskar Skerbec, mr.sc. 
Kristjan Staničić, Danko Švorinić, Mate Tomljanović, Ana Trošelj i Sandro Vizler. 

 
Na zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća održane 27. veljače 2018. godine član 

Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić iznio je pisanu primjedbu budući da u zapisniku 7. 
sjednice nije navedeno njegovo sudjelovanje u raspravi pod točkom 2. dnevnog reda. 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je iznio da je primjedba osnovana i 
da je omaškom izostavljeno sudjelovanje člana Vijeća u toj raspravi te je utvrdio da se 
zapisnik 7. sjednice, s ispravkom sukladno primjedbi člana Vijeća mr.sc. Zvonimira 
Peranića, smatra usvojenim.  

 
• UVODNE OBAVIJESTI 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je obavijestio: 

- da su članovima Vijeća, sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavljeni 
odgovori na pitanja članova Vijeća Hrvoja Burića, Josipa Ostrogovića i Filipe Capan 
postavljena na aktualnom satu 7. sjednice, kao i odgovori na pisana pitanja članova 
Vijeća Tee Mičić Badurina, Danka Švorinića i Duška Milovanovića postavljena u 
razdoblju između dvije sjednice Vijeća, 

- da je Klub HDZ-a dostavio obavijest da je novi predsjednik tog Kluba Josip Ostrogović.  
 

• AKTUALNI SAT 
 

1. SANDRO VIZLER je iznio kako su prije tri tjedna započeli radovi na obnovi 
kanalizacijske mreže na području Trsata, nakon čega je naprasno i bez konzultacije sa 
Mjesnim odborom prekinuta usluga javnog gradskog prijevoza, što se pokazalo potpuno 
nepotrebnim. Predsjednica Mjesnog odbora je organizirala tribinu na koju su pozvani 
građani i predstavnik Autotroleja. Građani su iznijeli kako je za njih takva situacija 
neprihvatljiva te su predložili vrlo jednostavno i lako provedivo rješenje. Upitao je zašto su 
bila potrebna tri tjedna za reakciju Autotroleja i tko je odgovoran za to što tri tjedna nije bilo 
autobusa na Trsatu? Smatra da građani zaslužuju objašnjenje ili barem ispriku. Pitanje je 
uputio direktoru KD Autotrolej Marinu Rajčiću. 

 
Direktor KD Autotrolej d.o.o. MARIN RAJČIĆ je odgovorio da će tijekom Uskršnjih 

blagdana uspostaviti prometovanje linije broj dva oko Trsata, u punoj trasi. Obzirom na to 
da su korisnici zakinuti za uslugu javnog gradskog prijevoza oko Trsata, nakon Uskršnjih 
blagdana planiraju uvesti novu minibus liniju koja bi privremeno prometovala od Kampusa 
ulicom Slavka Krautzeka, Mihanovićevom prema trsatskoj crkvi kroz ulicu Šetalište Joakima 
Rakovca do Dvorane mladosti i dalje prema Kampusu, kako bi zadovoljili potrebe njihovih 
korisnika. Vezano za prethodna tri tjedna, dogovoreno je bilo da privremena trasa linije 
bude kroz Kumičićevu ulicu do Kampusa.  
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SANDRO VIZLER je dodao da je očito da ni direktor nije upoznat sa cijelom 

problematikom, te je podsjetio kako su građani prije tri tjedna predložili rješenje koje bi se 
trebalo provesti tek nakon Uskršnjih blagdana. Problem je u tome što nakon održane tribine 
i upita nije bilo nikakvog odgovora iz Autotroleja. Tajnica Mjesnog odbora je više dana 
bezuspješno pokušavala stupiti u kontakt s Autotrolejom i tek nakon par dana se javio 
predstavnik Autotroleja koji je rekao da su poslali svoje djelatnike na najbliže stanice Trsatu, 
a to su Kampus i kod tete Rože, nakon čega su utvrdili da nema potrebe za uvođenjem 
izvanredne autobusne linije jer većina putnika ide prema obližnjim zgradama. Problem je u 
tome što se građani ne žale već to radi Mjesni odbor, a građanima koji su zvali Autotrolej da 
se žale rečeno je da se obrate Mjesnom odboru. Smatra da je to prebacivanje odgovornosti. 
Iz samog objašnjenja da je primijećeno da ljudi s okolnih stanica koje su udaljene dvadeset 
minuta hoda od Trsata idu u okolne zgrade i da nije potrebna linija, moglo bi se zaključiti da 
općenito nije potrebna linija za Trsat. Riječ je o vrlo paušalnoj ocjeni i nije trebalo čekati tri 
tjedna.  

 
2. TEA MIČIĆ BADURINA je vezano uz aktualnu problematiku Teatra Fenice i 

njegovo neodržavanje iznijela kako je kolega Pasarić prije nekoliko mjeseci već postavio 
pitanje što Grad čini i što još može učiniti kako bi se riješio taj problem, odnosno 
sankcionirao vlasnik. Činjenica je da se jedan spomenik kulture zapravo pretvorio u ruglo 
grada, a sve zbog neodgovornog i nedodirljivog vlasnika koji ne poštuje svoje ugovorne 
obaveze i ne održava objekt. Međutim, kada zapuše jači vjetar, građani su u opasnosti i 
zaobilaze taj prolaz u širokom luku. Iz medija se saznalo što može učiniti Konzervatorski 
odjel odnosno Ministarstvo kulture, ali je zanima postoje li neki mehanizmi i od strane Grada 
kako bi se prisilio vlasnik, ne zadirući pri tome u vlasništvo, da počne izvršavati svoje 
obaveze i održavati taj objekt onako kako bi i trebao. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Grad nema nikakvih 

mogućnosti da intervenira u bilo koji objekt koji je u privatnom vlasništvu, bez obzira da li je 
proglašen kulturnim dobrom ili ne. Obzirom da se radi o Teatru Fenice, objektu koji je 
proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske, bilo kakve zahvate, inspekcijske nadzore 
ili druge aktivnosti može poduzeti isključivo Konzervatorski odjel.  

Nadalje je iznio da je jedno od mogućih rješenja da se postavi skrbnik objektu ili da 
se izdaju određeni nalozi za drugačije upravljanje objektom. Grad Rijeka tu nema apsolutno 
nikakvih mogućnosti. Ono što su neki pokušavali izmanipulirati, vezano uz mogućnost 
naplate komunalne naknade, iznio je da se komunalna naknada naplaćuje po vrlo jasnim 
kriterijima koji su vezani za zonu, za djelatnost odnosno za odvijanje određene aktivnosti u 
nekom objektu. Ne postoji zakonska mogućnost  nekakve kaznene komunalne naknade. 

To bi bilo jedino moguće uvođenjem poreza na nekretnine, te je podsjetio kako je 
većina bila protiv njegova uvođenja, pa sad imamo to što imamo. 

 
3. MORANU JOKIĆ zanima tko je zadužen za održavanje čistoće na površinama 

koje su u neposrednoj blizini osnovnih škola jer se na njima nalaze gomile vrećica, 
tetrapaka, razbijenih boca i sl. koje tamo leže mjesecima, a na jesen je sve to skupa 
pomiješano s ogromnim količinama lišća. Konkretno misli na okoliš OŠ Kozala, koja je 
ograđena i na OŠ Zamet koja nije ograđena. Čini joj se da su ti prostori neodržavani pa je 
interesira tko o tome treba brinuti, čija je to obaveza i što se može učiniti da se taj problem 
riješi, budući da takav okoliš poziva da se u njega baca još više smeća, čime se djeci šalje 
loša poruka. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ukoliko se radi o 

pripadajućem prostoru škole, bez obzira da li je ograđen ili ne, to je obaveza škole koja taj 
problem treba riješiti vlastitim snagama ili treba uzeti nekoga tko će to napraviti. Najviše ga 
brine tko je taj otpad tamo ostavio da li učenici ili građani koji žive u tom kvartu. Treba 
krenuti od sebe, svoje obitelji i svojeg djeteta, u kontekstu nekakve edukacije kako se 
ponašati. Očito je da je društvo u obrazovnom sustavu u potpunosti zakazalo i da će trebati 
puno zajedničkog rada kako bi se promijenio način razmišljanja. 
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4. OSKAR SKERBEC je upitao u kojoj je fazi izgradnja Zagrebačke obale i ceste 
D-403, obzirom na veliku važnost i značaj tih projekata u gospodarskom i u prometnom 
smislu za stanovnike Rijeke? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako niti jedan od ta dva 

infrastrukturna projekta nije u nadležnosti Grada. Jedino što zna je da izgradnja terminala 
ide svojim tokom i da su većim dijelom završeni podmorski radovi i već se vrlo jasno mogu 
vidjeti konture terminala na Zagrebačkoj obali, koji bi najvjerojatnije trebao biti gotov do 
kraja iduće ili početka 2020. godine. 

Što se tiče ceste D-403 to je problem koji se nažalost vrti već dugi niz godina. Na 
zadnjem sastanku s ministrom Butkovićem dobio je uvjeravanje da će do kraja ove godine 
biti raspisan natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju te ceste, bez koje taj terminal 
nema smisla. 

Kako bi se ubrzale sve potrebne aktivnosti, Grad je u međuvremenu preuzeo obvezu 
osiguranja stambenog prostora za ljude kojima će biti ili već jesu uklonjeni objekti na trasi te 
ceste i to je već uglavnom riješeno. 

Međutim, očito je kako još uvijek nije zatvorena financijska konstrukcija za izgradnju 
te izuzetno važne prometnice za Rijeku, koja će otvoriti zapadni ulaz ili izlaz u grad, jer osim 
jednog kraka koji završava na lučkom području, negdje u razini bivše tvornice Torpedo,  
postojat će i spoj na Zvonimirovu ulicu, negdje u blizini Novog lista, čime će se omogućiti 
brzi ulazak sa zaobilaznice u centar grada ili izlazak iz centra grada na zaobilaznicu u 
smjeru zapada. 

 
5. ANA TROŠELJ je pohvalila aktivnosti Muzeja Grada Rijeke, Pomorskog i 

povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Grada i Županije, u pogledu izložbe Riječki torpedo 
prvi na svijetu, koja je prije dvije godine otvorena povodom 150. obljetnice predstavljanja 
torpeda u Rijeci.  

Međutim, brojni građani se pitaju kada će konačno biti obnovljena lansirna rampa 
Torpeda kao jedan od najznačajnijih spomenika riječke industrijske baštine. Svima je 
poznato da se ona nalazi na pomorskom dobru i da će biti nužno zajednički s Lučkom 
upravom pronaći način i sredstva za njezinu obnovu. Upitala je Gradonačelnika da li se 
može iskoristiti prilika što će Rijeka, upravo u godini kada će Republika Hrvatska po prvi 
puta predsjedavati Europskom unijom, ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture i  ubrzati 
već započeti proces suradnje Lučke uprave i Grada na sanaciji lansirne rampe i konačno tu 
jedinstvenu građevinu pretvoriti u ponos svih Riječana i turističku atrakciju?  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da iako bi se ubrzale 

aktivnosti obnova lansirne lampe sigurno neće biti gotova do 2020. godine. Nadalje je 
pojasnio što je  obaveza Grada do 2020. godine jer je Grad prilikom natjecanja za dobivanje 
titule Europske prijestolnice kulture išao sa vrlo jasnim prijedlogom programa i aktivnosti, 
koji  će se realizirati, a koji su sadržani knjizi kandidature. Obaveza Grada je da se napravi 
ono za što se obvezao kandidaturom i što je navedeno u  toj knjizi da će se napraviti, iz 
čega proizlazi i ostala financijska konstrukcija.  

Naravno da će se uz planirane aktivnosti kroz ove dvije godine nastojati maksimalno 
urediti i neka područja grada, prije svega centar grada, znači područja koja su od pojačanog 
interesa posjetitelja i turista te vjeruje da  će se dio toga sigurno realizirati. 

Znači obnova lansirne rampe nije niti jednostavan niti jeftin projekt. On se nalazi na 
pomorskom dobru i u lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava koja mora biti nositelj 
tih aktivnosti odnosno projekta.  

Grad je do sada izradio projektnu dokumentaciju u koju su utrošena određena 
sredstva i elaborat kojim se utvrdilo stanje lansirne rampe. Međutim, Lučka uprava je 
propustila priliku da se javi na natječaj na kojem je Grad dobio sredstva za uređenje MB 
Galeb i Kompleks Rikarda Benčića, budući da je taj natječaj bio namijenjen za obnovu 
zaštićenih kulturnih dobara. Sada  se mora čekati neki drugi takav ili sličan natječaj. Grad je 
Lučkoj upravi ponudio stručnu i logističku potporu u pripremi projekta kojim bi se mogla 
osigurati sredstva za obnovu lansirne rampe. 

Uređenje lansirne lampe je trenutno neizvedivo, obzirom da Lučka uprava nema 
sredstava namijenjenih za tu namjenu, a  dobivanje europskih projekata je relativno složen 
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proces, obzirom da bi trajao više od  godinu dana, pa do 2020. godine to sigurno neće biti 
gotovo. Međutim, potrudit će se da se kroz Muzej torpeda prikaže ono što imamo od 
kulturne baštine te dodao kako je kupljen jedan  od najstarijih torpeda u Norveškoj, a 
nedavno je izvađen i jedan dosta star torpedo, iz kraja 19. stoljeća, koji je proizveden u 
Riječkoj tvornici torpeda. 

 
6. LJILJANA CVJETOVIĆ je upitala gdje su u gradu i okolici grada nestali poštanski 

sandučići koji su se nalazili po raznim mjestima po Rijeci. Umirovljenicima je teško ići do 
grada da bi poslali pismo. Sandučić na Potoku je razbijen, na Zametu nakon obnove fasade 
u kojoj se nalazi trgovina Žudika nije vraćen na tu zgradu, na Gornjem Zametu nakon što se 
ukinulo okretište autobusa, nestao je i sandučić. Upitala je da li se može povećati broj 
poštanskih sandučića u centru grada i u okolnim dijelovima grada u blizini mjesnih odbora, 
trgovina, autobusnih stanica i sl.? 

 
VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su poštanski sandučići u nadležnosti Hrvatske 

pošte, koja u zadnje vrijeme neadekvatno funkcionira jer doslovce treba pet do sedam dana 
da pismo s jedne strane Rijeke dođe do druge. Jedino što može učiniti je da ovo pitanje 
prenese upravi pošte i da od njih zatraži da pregledaju postojeće poštanske sandučiće i 
postave sandučiće tamo gdje bi eventualno trebali biti postavljeni. 

 
7.  MATE TOMLJANOVIĆ  je vezano uz  izgradnju zone Bodulovo koja se nalazi na 

Škurinjama, kod bivšeg Getroa, koja je u fazi pripreme nekog platoa, gdje bi trebali doći 
sadržaji nekih objekata i sl. za koju je u Proračunu predviđeno za 2018. godinu 5.230.000 
kn,  a za 2019.  godinu 4.730.000 kn, upitao kada će se radovi nastaviti i kada će ta zona 
biti u funkciji? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je do sada utrošeno  

više miliona kuna u nasipavanje područja zone Bodulovo i ona je sad iznivelirana na onoj 
razini na koju bi se trebala nastaviti investicija koja se odnosi na infrastrukturu i ceste, 
nakon čega bi se ta zona mogla staviti u funkciju. Grad se pred cca šest mjeseci prijavio na 
natječaj Ministarstva gospodarstva koje provodi Operativni program odnosno raspolaže sa 
europskim novcima, gdje je prošao dva stupnja evaluacije tog projekta. Očekuje da bi u 
roku nekoliko mjeseci trebali dobiti konačan odgovor oko dobivanja novaca za daljnju 
izgradnju infrastrukture i uređenje same zone, a paralelno s time u Odjelu za komunalni 
sustav su osigurana sredstva za pristupne ceste. 

 
8. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 

postavio pitanje na koje je dobio i zadovoljavajući i nezadovoljavajući odgovor. Upitao je 
kako to da TD Rijeka sport troši preko 8,800.000 kuna i da li je to po metodi rekla-kazala na 
što mu je i odgovoreno da je to po metodi rekla-kazala. Nezadovoljan je time što to nije 
dobra metoda po kojoj bi se trebalo plaćati, jer bi trebalo biti malo drugačije. U odgovoru 
stoji da je ugovorom utvrđena naknada kojom se pokrivaju ukupni troškovi radnika, dio 
troškova radnika stručnih službi, godišnji plan održavanja objekata, ali to nitko nije vidio, niti 
on niti revizija koja u svom Izvješću navodi da za navedenu naknadu nisu utvrđeni troškovi 
koje trgovačko društvo ima za obavljanje spomenutih poslova i koji bi bili temelj za izradu 
visine naknade dok u potpisanom odgovoru Gradonačelnika je navedeno da ta tvrdnja ne 
stoji. 

Upitao je koji je godišnji iznos sredstava na temelju financijskog plana TD Rijeka 
sport, te godišnji plan održavanja objekata za 2016., 2017. i 2018. godinu? Zatražio je 
pisani odgovor. 

 
9. FILIPA CAPAN je iznijela kako je na prošlom aktualnom satu postavila pitanje 

vezano za problematiku izgradnje ceste 233, na što je dobila pisani odgovor 
Gradonačelnika, za koji smatra da nije odgovor na postavljeno pitanje. Prilikom davanja 
usmenog odgovora na to pitanje, na prethodnom aktualnom satu, Gradonačelnik je rekao i 
potvrdio njezinu konstataciju kako je spoj Tina Ujevića i Dražičke ulice alternativno rješenje, 
a u pisanom odgovoru izjašnjava se drugačije.  
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Na pitanje u kojoj je fazi izgradnja prometnice 233 u pisanom odgovoru su iste 
rečenice koje se navode u planiranju Proračuna već dvije godine za redom, dakle navodi se 
sve ono što već zna. Međutim, nije poznato na kojim dionicama prometnice su sporni 
imovinsko-pravni odnosi što je bilo njeno pitanje, tako da i dalje ne zna odgovor. 
Obrazloženje da će se treća faza ceste 233 nastaviti rješavanjem imovinsko-pravnih 
odnosa, nakon što za to u Proračunu budu osigurana financijska sredstva, nije realno, 
obzirom da se u prethodne dvije godine u Proračunu osiguravaju sredstva, koja se ne troše 
na planiranu prometnicu. 

Nadalje je navela kako je Gradonačelnik iznio kako su u Mjesnom odboru Srdoči 
dobili tri dopisa vezano za objašnjenje razvoja ceste Tina Ujevića i Dražičke, međutim u 
Mjesnom odboru ima samo jedan dopis od tri navedena datuma i to od 4. siječnja, gdje se 
uopće ne obrazlaže problematika ceste 233.  

Obzirom na navedeno ponovno je upitala gdje su sve sporni imovinsko-pravni 
odnosi na dionici ceste 233? Zatražila je pisani odgovor. 

 
10. PETRA MANDIĆ je iznijela da, s obzirom na činjenicu da je u prosincu prošle 

godine Uskok pokrenuo istragu protiv pročelnika Vladimira Benca za nezakonito 
pogodovanje, na što se Gradonačelnik očitovao da je pročelnik Benac još uvijek pod 
suspenzijom, odnosno udaljen iz službe, za koje vrijeme ima pravo na 80 % pune plaće te 
ujedno s obzirom da su postupanja pročelnika Benca i njegovo ulaganje od skoro pola 
milijuna kuna gradskog novca protivno uvjetima natječaja i u izvješću Državne revizije 
označena kao nezakonita, postavlja pitanje zašto je pročelnik Benac još uvijek ravnatelj 
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke te zašto protiv njega 
Gradonačelnik nije pokrenuo postupak pred Službeničkim sudom zbog teške povrede 
službene dužnosti iz članka 46. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj samoupravi, a koji bi mogao dovesti do prestanka njegove pročelničke službe, 
odnosno do otkaza.  

Napomenula je da bi takvim postupkom Gradonačelnik poslao  poruku građanima da 
je odgovoran prema ovome gradu te da se takva nezakonita djelovanja ne dopuštaju i ne 
toleriraju.  

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je on odgovoran prema 

ovome gradu i prema trošenju proračunskih novaca obzirom da postupa sukladno zakonu. 
Nadalje je iznio da  je, prije nego što je pokrenuta istraga, koju je dobrim dijelom sam 
inicirao poslavši dokumentaciju DORH-u, suspendirao pročelnika Benca, sukladno Zakonu 
o lokalnim službenicima i namještenicima u kojem točno stoji kada se netko može udaljiti s 
radnog mjesta. Nažalost ima brojnih primjera kada su se ljudi „ad hoc“, bez argumentacije ili 
s argumentacijom koju je navela članica Vijeća, udaljavali iz službe, nakon čega ih je sud 
vraćao i trebalo im je platiti izgubljene plaće zajedno s kamatama. U ovom slučaju je 
pročelnik Benac suspendiran sa dužnosti pročelnika  dok se ne završi istraga kojom će se 
utvrditi njegova eventualna krivica ili ne, o čemu će onda ovisiti i njegova daljnja sudbina. 

 
PETRA MANDIĆ je dodala kako nije zadovoljna s odgovorom. Činjenica je da je 

sukladno Zakonu pročelnik Benac suspendiran, ali uz to je Gradonačelnik mogao pokrenuti 
i postupak pred Službeničkim sudom u kojem slučaju bi o sankciji odlučio Službenički sud, a 
ne Gradonačelnik. 

 
11. SANDRA KRPAN je ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka Niku Cvjetkovića 

upitala koji se novi programi provode u okviru bibliobusa? 
 
Ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka NIKO CVJETKOVIĆ je odgovorio kako je 

Gradska knjižnica Rijeka prva na području Republike Hrvatske imala bibliobusnu službu, a 
sljedeće   godine proslavit će se 50 godina Bibliobusa u Gradskoj knjižnici Rijeka, samim 
time i 50 godina Bibliobusa u Republici Hrvatskoj,  što će se obilježiti Festivalom Bibliobusa. 
Svih tih 50 godina Bibliobus djeluje kao pokretni ogranak Gradske knjižnice koji radi na vrlo 
jednostavnom principu. Ima vozni red, raspored stanica na kojima staje i pruža usluge 
građanima u ciklusu od 15 dana. Međutim, obzirom na sve dinamičnije promjene u načinu 
života, pa tako i u knjižničarstvu i u Gradskoj knjižnici Rijeka, koja sada ima mrežu 
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ogranaka diljem grada, logično je da je interes građana za Gradski bibliobus manji od onog 
što je bio nekada, za razliku od Županijskog bibliobusa koji djeluje na teritoriju gdje 
predstavlja jedini oblik knjižničarske usluge, a nerijetko i kulturne ponude općenito. Iz tih 
razloga bilo je potrebno mijenjati koncepciju rada Bibliobusa, pa je od 5. ožujka ove godine 
pokrenut novi koncept Gradskog bibliobusa, gdje su u fokusu najmlađi sugrađani. Uključen 
je veći broj vrtića radi poticanja čitanja od najranije dobi.  U  postojeći itinerar uklopilo se 15  
gradskih vrtića, čime su i vrtići dobili jedan novi program, a sve u suradnji s roditeljima i 
odgajateljima. Odlučeno je da djeca predškolske dobi i osnovnoškolci mogu usluge 
Gradskog bibliobusa koristiti besplatno.  Gradski bibliobus nije time zapostavio građanstvo, 
pa je napravljena revizija  postojećih stanica , prema dva osnovna kriterija. Prvi kriterij je bio 
da je postojeća stanica aktivna odnosno da ima dovoljan broj aktivnih članova, a drugi je bio 
da te stanice ostanu u onim dijelovima grada Rijeke koji nemaju ogranak Gradske knjižnice 
poput Škurinja, Srdoča, Gornje i Donje Vežice.  

Misli da je ovo jedan dobar iskorak prema najmlađima koje u Gradskoj knjižnici i 
inače nastoje poticati i odgajati. Vjeruje da će se  prvi rezultati vidjeti već na kraju ove 
godine, a pravi rezultati će biti vidljivi tek za pet, deset ili petnaest godina, kada će doći 
jedna nova generacija čitateljske publike.  

 
12. KORALJKO PASARIĆ je iznio kako je projekt EPK 2020 najvažniji događaj u 

Rijeci u prvoj četvrtini 21. stoljeća, kada će Grad  posložiti i prezentirati svoje najvažnije 
kulturne potencijale na opću dobrobit Grada i riječke regije. PGS, kao zavičajnu stranku, 
posebno zanima zavičajna i autohtona kulturna baština.  

Upitao je, uz sve do sada planirano i prezentirano, koliko se u daljnjoj realizaciji 
planira uključiti i prezentirati zavičajnu i autohtonu tradiciju i kulturnu baštinu odnosno koliko 
će se otvoriti novih dodatnih prostora za nove prijedloge i direktne kontakte i time dodatno 
obogatiti EPK 2020? Zatražio je pisani odgovor.  

 
13. IVONA MILINOVIĆ je vezano za projekt EPK 2020 iznijela kako u izvješću sa 

prvog monitoring sastanka neovisnog panela stručnjaka za Europsku prijestolnicu kulture, 
održanog u ožujku 2017. godine u Bruxellesu, stoji kako je panel stručnjaka upitao za odnos 
i koordinaciju sa različitim odborima Gradskog vijeća.  Iz EPK 2020 su odgovorili kako se 
održavaju redoviti sastanci i kako je osoba u Vijeću zadužena za kulturu potpuno 
angažirana u projektu. Ne zna da li se u međuvremenu nešto promijenilo, jer je to bilo u 
trećem mjesecu  2017. godine, prije lokalnih izbora, u starom sazivu  Gradskog vijeća. Da li 
je netko obmanuo stručnjake ili se izgubio u prijevodu pa je mislio da se  riječ „City Council“ 
odnosi na gradsku upravu, jer ona osobno nije upoznata s tim da se s  Gradskim vijećem 
održavaju redoviti sastanci niti da je predsjednik Odbora za kulturu aktivno angažiran.  

Upitala je da li postoji nekakav plan kako intenzivirati suradnju i izvještavanje 
Gradskog vijeća i pojedinih odbora Gradskoga vijeća, obzirom da i panel neovisnih 
stručnjaka zadužen za projekt EPK smatra to potrebnim. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da taj program operativno 

ne vodi Gradsko vijeće  i ono što je eventualno moglo izazvati zabunu je činjenica da se 
pod pojmom „City Council“ podrazumijeva kompletna gradska uprava. Naravno da Vijeće 
operativno na tome ne može raditi, ali može dobiti sve potrebne informacije koje ga 
zanimaju. 

Kako predstavnici Panela dolaze u Rijeku u šestom ili sedmom mjesecu ove godine, 
iznio je kako će članica Vijeća imati prilike direktno njih pitati što su mislili pod tom 
konstatacijom. Zasigurno nisu mislili na instituciju Gradskog vijeća onako kako mi 
doživljavamo Gradsko vijeće.  

 
IVONA MILINOVIĆ je iznijela kako nije zadovoljna odgovorom Gradonačelnika te 

dodala kako se jako dobro zna što je „City Council“ i što je „councillor“, čak i da to 
podrazumijeva gradsku upravu interesira je da li  postoji plan da se intenzivira suradnja jer 
je vrlo zabrinuta oko programa EPK koji u sebi ima jednu vrlo kontroverznu komponentu na 
što je Panel upozorio još 2016. godine, da se s tim programskim pravcem mora jako 
delikatno nositi, pa programski pravac koji se zove Doba moći, na kojem je angažiran 
gospodin Frljić, u to vrijeme još kao umjetnički direktor HNK Ivana pl. Zajca, a da članovi 
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Vijeća o tome nisu obaviješteni, ima i pridružen program koji se zove Krajobrazi sjećanja, 
koji kaže locirati, istražiti, analizirati i ponovno interpretirati povijest Rijeke u kontekstu šireg 
europskog narativa 20. stoljeća, a ne samo kroz ideološke prizme prošlosti.  

Između ostalog, u tom programu jedan od glavnih partnera je i Dokumenta - Centar 
za suočavanje s prošlošću pa je opravdano  zabrinuta kako će gospodin Frljić i Dokumenta 
bez ideološke prizme pristupiti ovom programu, bez ideoloških pristupa jer o tome se nije 
moglo svjedočiti u prošlosti i zato inzistira da Gradsko vijeće bude više uključeno. Dakle, 
Panel je   upozorio da je ovaj dio programa potencijalno kontroverzan i da se treba 
fokusirati na pomirbu, a poznato je kako Documenta i gospodin Frljić tumače pomirbu, kao 
pokušaj nametanja kolektivne krivnje hrvatskom narodu, čemu su imali prilike svjedočiti 
kada je gospodin Frljić spustio zastavu na pola koplja. 

 
14. VELJKO BALABAN je upitao do kada Grad Rijeka misli vršiti deložacije 

građana iz gradskih stanova i nužnog smještaja budući da se u većini slučaja radi o 
socijalno ugroženim građanima koji nemaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe 
pa tako ni za podmirenje troškova stanovanja. Kada se takve građane deložira, onda se 
putem financijske agencije naplaćuju potraživanja putem postupka ovrhe na pokretninama 
građana. Oduzima im se ono malo što imaju, poput kreveta, veš mašine i televizije. Upitao 
se kakvo je ovo društvo, te iznio kako ni država ni grad ne plaćaju svoje račune već dižu 
kredite, pa apelira da se zaštiti malog čovjeka i da se odustane od deložacija, te da se u to 
uključi i  Centar za socijalni rad koji bi s tim ljudima razgovarao kako ne bi došlo do visokih 
računa koje više ne mogu platiti. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se ne sjeća kada je 

zadnji put provedena deložacija jer se o svakom slučaju kontaktira i Centar za socijalni rad 
te se traži posebno mišljenje Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i kada 
postoji opravdana mogućnost deložaciji se ne pristupa. Tu treba razlikovati ljude koji su 
stvarno socijalni slučajevi koji se  u pravilu ne deložiraju od ljudi koji zloupotrebljavaju svoj 
status, imaju osigurane prihode, ali iz nekih razloga ne plaćaju troškove ili su provalili u stan 
i koriste ga nelegalno. U takvim slučajevima deložaciju je potrebno provesti zbog onih tisuću 
ljudi koji čekaju da im se dodijeli stan redovnim postupkom putem liste za zbrinjavanje 
socijalnih slučajeva jer se u suprotnom ne bi slala pozitivna poruka. Iako se i u tim 
slučajevima radi analiza socijalnog stanja i pokušava se naći odgovarajuće rješenje. Ima 
slučajeva gdje ljudi koji imaju urednu mirovinu, koji su otišli iz obitelji i iz tog stana istjerali 
ženu i djecu i žele biti sami u stanu od 110 kvadrata. Misli da prema takvoj osobi ne bi 
trebalo imati samilosti i ostaviti da uživa sama u prostoru od 110 kvadrata.  

    
VELJKO BALABAN je dodao kako se slaže s jednim dijelom odgovora 

Gradonačelnika, ali ta činjenica  jednostavno ne drži vodu, te iznio kako će iz svog osobnog 
primjera dokazati da to baš i nije tako. Ostao je bez posla, živi u gradskom stanu, na adresi 
Bujska 2,  za koji su njegovi roditelji tada platili 17 tisuća maraka, što je dokazano i na sudu. 
Usprkos tome pokrenuta je ovrha nad njima, nakon čega su u roku od dva mjeseca oboje 
preminuli u tom stanu, zato  što su dobili nalog za deložaciju. Majka mu je preminula od 
srčanog udara, a otac nakon dva mjeseca od moždanog. Nakon toga, on se uselio u taj 
stan, uredio ga i u njega uložio 10 tisuća eura za koje je digao kredit, a nakon par mjeseci je 
i njemu stigla ovrha.  

Nakon toga obratio se pravnicima Grada Rijeke koji su mu rekli da ponese sa sobom 
sve što je uložio, što je i učinio. Ponesao je sve sa sobom, odnosno srušio je cijeli stan. 
Tražio je da ga se obešteti odnosno da mu se isplati bilo kakvu naknadu kako bi izašao iz 
stana, ali od toga nije bilo ništa, a stan je ostao prazan. Sada ga žele ovršiti, putem ovrhe 
nad pokretninama i sutra dolazi odvjetnički ured Danijela Kovačević i sudski izvršitelj. On je 
iznio svoj osobni primjer, ali takvih slučajeva ima još jako puno. 

 
15. dr.sc. PETRA KARANIKIĆ je vezano za stanje gospodarstva u Gradu Rijeci 

iznijela kako je Gradonačelnik nedavno prezentirao podatke koji ilustriraju stanje 
gospodarstva u Rijeci, a koje su mediji i prenijeli. Smatra da se radi o izuzetno važnoj temi s 
kojom bi trebali biti upoznati gradski vijećnici, pa je zamolila Gradonačelnika da im ukratko 
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podnese informaciju o trendovima u riječkom gospodarstvu te da im pojasni temeljem kojih 
podataka su izvedeni zaključci o tim gospodarskim trendovima. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna napamet sve 

podatke pa će navesti neke od najvažnijih kojih se sjeća. Radi se o podacima  koji su 
dobiveni od Financijske agencije koja prati  stanje gospodarstva u svim gradovima na razini 
Republike Hrvatske. To su podaci  za 2016. godinu, a budući da će završni računi za 2017. 
biti gotovi negdje u mjesecu travnju o.g., rezultati za 2017. godinu mogu se  očekivati 
negdje u drugoj polovini ove godine. Prema izvješću FINA-e Rijeka se po uspješnosti 
gospodarstvenika nalazi na drugom mjestu, iza Zagreba. Tu se najviše ističe ukupna dobit 
riječkih gospodarstvenika, u iznosu od preko 700 milijuna kuna,  koja je veća od ukupne 
dobiti Splita, Osijeka i  Zadra. Po pokazateljima koji se koriste u ocjeni uspješnosti,  Rijeka 
je na drugom mjestu nakon Zagreba, a u rentabilnosti ulaganja kapitala prva. Gledajući  
produktivnost kao nekakvo mjerilo ekonomskog razvoja, koja se izračunava u neto dobiti po 
zaposlenom, Rijeka je na drugom mjestu sa nekih 25,000 kuna po zaposlenom, poslije 
Zagreba koji je na prvom mjestu. Slična situacija je i sa rentabilnošću ulaganja kapitala, 
gdje su riječki poduzetnici uspješnije ulagali svoj kapital od zagrebačkih. Većina tih 
podataka će biti objavljena u nekom od sljedećih materijala za Gradsko vijeće, kao što je 
izvršenje proračuna ili priprema za novi proračun. 

 
Napomena:  
Nakon odgovora Gradonačelnika mr.sc. Vojka Obersnela, Gradsko vijeće je, na prijedlog 
predsjednika Gradskog vijeća Tihomira Čordaševa jednoglasno (35 za)  donijelo odluku da 
će se trajanje aktualnog sata produžiti kako bi pitanja mogli postaviti svi prijavljeni članovi 
Gradskog vijeća. 
 

16. ANDREJ BRIŠČIK je, u ime jednog stanovnika Grada Rijeke, upitao zašto je 
zatvoren zapadni ulaz groblja Kozala, kada već postoji mogućnost da se taj ulaz otvori 
obzirom da stariji i nemoćni građani imaju problema ako im je grobno mjesto na zapadnom 
dijelu groblja, a otvaranjem tog ulaza bilo bi im omogućeno da lakše dođu do grobova svojih 
najmilijih. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako zna da je taj ulaz 

povremeno otvoren, ali ne zna koliko je prihvatljiv onima koji imaju problema sa kretanjem, 
te će nakon provjere s direktoricom KD Kozala odgovor dostaviti pisanim putem. 

 
17. TAMARA MARTINČIĆ je iznijela kako je iz medija vidljivo da su Gradu Rijeci 

odobrena bespovratna sredstva iz EU fondova za provedbu  EU projekta "5. ansambl", koji 
ima za cilj uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada u 
poslovima vezanim uz kulturu. Obzirom da se tu radi o nizu projekata iz područja kulture za 
koje su Gradu Rijeci odobrena bespovratna sredstva iz EU fondova, upitala je 
Gradonačelnika o kojim se projektima radi, koliko ih je i koliko će Grad Rijeka realizacijom 
tih projekata povući bespovratnih sredstava iz EU fondova? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je projekt "5. 

ansambl" dobio Grad Rijeka s partnerima Centrom za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. 
Zajca. Iznos bespovratnih sredstava je nešto malo manje od 800,000,00 kuna, a ideja 
projekta kojeg financira Europski socijalni fond je uključivanje mlađih osoba s invaliditetom, 
čini mu se do 25 godina, u tržište rada s konačnim ciljem za kojeg se nada da će se 
ostvariti, a to je osnivanje "5. ansambla" HNK, u kojem bi svoje glumačke sposobnosti 
pokazivale osobe s invaliditetom.  

Vezano za projekte iz područja kulture odobrena su sredstva u iznosu od 138 
milijuna kuna, a odnose se na MB Galeb i upravnu zgradu i objekte Kompleksa Benčić, kroz 
sredstva. Urbane aglomeracije odnosno integriranih teritorijalnih ulaganja. Tu još treba 
dodati  dio vezan za projekt Putovima Frankopana, kojem je nositelj Županija i Grad kao 
partner u iznosu od oko 2 miliona kuna. U ovom trenutku je u natječaju još nekoliko manjih 
projekata gdje je nositelj ili Grad Rijeka ili Agencija Rijeka 2020 u kontekstu realizacije 
Europske prijestolnice kulture. 
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18. dr.sc. ALEKSANDAR BULOG je iznio kako je 22. ožujka obilježen Svjetski dan 

voda kada je Gradonačelnik, prilikom otvaranja još jedne obnovljene vodospreme na 
području Grada Rijeke, u medijima najavio nastavak ulaganja u veliki projekt sustava 
odvodnje i početak izgradnje velikog pročiščivaća. Taj projekt po europskim direktivama i 
hrvatskom zakonodavstvu ima određene rokove, zahtjeva velika financijska sredstva i veliku 
tehničku organizaciju, pa je upitao Gradonačelnika u kojoj je fazi taj projekt  i što se očekuje 
u bližoj budućnosti? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad u proteklih 

nekoliko godine uložio velike novce u izgradnju vodovodne mreže i jednim dijelom 
kanalizacijskog sustava. Iz različitih izvora investirano je više od 200 milijuna kuna na 
području Grada Rijeke i na području drugih jedinica lokalne samouprave na kojima Vodovod 
i kanalizacija obavlja poslove opskrbe i odvodnje. Navedeni projekt je vjerojatno najveći u 
Hrvatskoj u segmentu zaštite okoliša i vodoopskrbe, čija je ukupna vrijednost oko 1,8 
milijardi kuna, od čega su 1,2 milijarde bespovratna sredstva koja se dobivaju od Europske 
unije, a ostatak se financira putem Hrvatskih voda i dijelom iz državnog proračuna. Ostatak 
financiraju jedinice lokalne samouprave, pa će udio Grada biti oko 80 milijuna kuna.  

Projektom je predviđena izgradnja novog Centralnog uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda na Delti koji neće imati samo mehanički već će imati i kompletan biološki 
tretman otpadnih voda vrijedan oko 500 milijuna kuna. Ostatak projekta, u iznosu od oko 
1.800.000,00 kn, predviđen je za izgradnju oko 200 km kanalizacije i oko 100 km 
vodovodne mreže koju je potrebno izmijeniti da bi se postavile kanalizacijske cijevi. Taj 
projekt obuhvaća rubne dijelove Rijeke, Viškova, Čavla i Jelenja, a osigurat će priključenje 
na kanalizaciju za gotovo sve korisnike. Projekt mora biti gotov do 2023. godine. 

U tijeku su dogovori sa Hrvatskim vodama oko raspisivanja natječaja za izgradnju 
mreže te posebno za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izdano 
je preko 100 građevinskih dozvola i 100 lokacijskih dozvola. Europska komisija odnosno 
JASPERS kao savjetodavno tijelo dalo je pozitivno mišljenje na studiju izvodljivosti.  

Grad je u završnim pregovorima sa Hrvatskim vodama oko pripreme natječaja za 
odabir izvođača koji bi trebao krenuti prije ljeta. Ujedno je iznio kako će u kontekstu tog 
projekta biti potrebni i veliki zahvati na kolektoru koji prolazi kroz sam centar grada, što 
znači da će biti velikih radova u Adamićevoj i u Krešimirovoj ulici. Taj projekt se radi zajedno 
sa Hrvatskim cestama, koje će nakon radova urediti vozni sloj Krešimirove i Adamićeve 
ulice. Radovi u Krešimirovoj ulici započet će ove godine, a u Adamićevoj 2021. godine, da 
centar grada ne bude raskopan 2020. godine. 

 
19. VEDRAN SABLJAK je iznio kako se u medijima moglo pročitati da je 

Gradonačelnik primio darovite učenike i profesore Gimnazije Andrije Mohorovičića koji su 
se kvalificirali na završnicu natjecanja iz robotike koje se održava u Sjedinjenim Američkim 
Državama, a kojima je Grad Rijeka platio avionske karte za put, pa ga interesira da li postoji 
još takvih primjera  i kako i na koji način Grad pomaže darovitim učenicima? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je svrha njegovog 

susreta sa učenicima Gimnazije Andrije Mohorovičić bila da se upozna s njihovim radom s 
kojim će nastupiti na sajmu robotike koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama 
kao jedini predstavnici iz Hrvatske. Grad će platiti avionske karte za učenike i njihove 
mentore. Grad, kroz nekakvo opredjeljenje odnosno utvrđenu strategiju veliku pažnju 
posvećuje nadarenim učenicima koju namjerava ubuduće i pojačati. Do sada je Grad 
poticao programe poput E-matematičke učionice, Lidrana i sl., a ubuduće namjerava Dom 
mladih iskoristiti kao centar za rad s nadarenim učenicima, uz potporu međunarodnih 
institucija.  

Podsjetio je da je prošle godine, u suradnji sa Sveučilištem, održan uspješni seminar 
o radu s nadarenim učenicima, a ove godine će u mjesecu lipnju biti održan jedan sličan 
međunarodni sastanak na razini Europe, gdje će biti učenici iz velikog broja europskih 
zemalja, a jedna grupa dolazi čak iz Sjedinjenih Američkih Država.  
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To se nastavlja i kroz politiku stipendiranja srednjoškolaca i studenata i dodjele 
stipendija na temelju izvrsnosti koja se procjenjuje ocjenama, uspjehom u obrazovanju, ali i 
uspjesima na raznim takmičenjima na domaćoj ili međunarodnoj razini. 

 
20. VOJKO BRAUT je iznio kako se na web stranicama Grada Rijeke moglo 

pročitati da je Gradonačelnik prošli tjedan bio u Bruxellesu gdje je potpisao Savez za 
koheziju, pa je upitao Gradonačelnika da kaže nešto više o tom dokumentu i o njegovom 
angažmanu u Bruxellesu i u Odboru regija. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su već počele 

pripreme za izradu financijskih planova i daljnjih programskih aktivnosti za novi europski 
semestar koji bi započeo 2020. godine, nakon izbora za Europski parlament koji se 
održavaju u 5. mjesecu iduće godine. Već sada se intenzivno radi na pripremi financijskih i 
programskih dokumenata za to razdoblje. Postoje nekakve inicijative da se smanje sredstva 
za kohezijsku politiku, koja je do sada bila jedan od osnovnih instrumenata Europske unije i 
jedna trećina svih novaca koji su se kroz europske fondove dodjeljivali članicama bile su 
rezultat te kohezijske politike unutar koje se sredstva dodjeljuju putem Fonda za regionalni 
razvoj i Europskog socijalnog fonda, pa je veliki broj članica Europske unije izrazio 
zabrinutost oko eventualnog smanjivanja sredstava za tu kohezijsku politiku.  

Ta kohezijska politika je posebno važna za manje razvijene članice Europske unije, 
jer su one kroz te fondove dobivale najznačajniji dio novaca. Svrha kohezijske politike je da 
se u što kraćem vremenskom razdoblju izjednači razlika u razvijenosti između članica 
Europske unije. Različite europske institucije i tijela formirale su Savez za koheziju, kroz koji 
se nastoji ukazati na važnost kohezijske politike i utjecati na sve one koji donose planove  
Europske unije da se od kohezijske politike ne odustane. Hrvatska dobiva 75 % sredstava 
iz Europske unije upravo putem te kohezijske politike. Jedina zemlja koja kohezijsku politiku 
koristi više od nas je Portugal. Ukoliko bi se smanjila sredstva za kohezijsku politiku za 
Hrvatsku bi to bio korak unazad, te je upravo iz tih razloga on, kao i svi ostali članovi 
hrvatske delegacije u Odboru regija, pristupio tom Savezu za koheziju te osobno koristi 
svaku priliku da o tome javno govori i zastupa stav da kohezijska politika mora i dalje ostati 
jedna od osnovnih politika Europske unije. 

 
21. DUŠKO MILOVANOVIĆ je vezano za kompleks Benčić čestitao arhitektu Dinku 

Peračiću za nagradu koju je dobio za projekt uređenja Muzeja, ali i Gradu koji je pratio tu 
realizaciju koja je produkt takve nagrade. Zanima ga nastavak realizacije uređenja cijeloga 
kompleksa. Prema najavama treba se nastaviti uređenje Muzeja moderne i suvremene 
umjetnosti u sljedećoj fazi u kojoj bi se on proširio u postojećoj zgradi, a kako se radi o 
značajnom objektu za grad Rijeku koji će drastično promijeniti vizuru tog dijela grada, misli 
da bi građanima trebalo prenijeti nekoliko riječi o tome. 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je i on zadovoljan da je 

arhitekt Peračić dobio nagradu za uređenje unutrašnjosti Muzeja moderne i suvremene  
umjetnosti jer je time u široj kulturnoj i arhitektonskoj javnosti skrenuta pažnja na taj objekt. 
Grad planira da se osim prizemlja i prvog kata, Muzej proširi na drugi kat i potkrovlje koji su 
u  vlasništvu PIK-a Rijeka s kojim se vode pregovori o prepuštanju tih prostora Gradu. 
Pregovori idu svojim tokovima te se nada da će se to riješiti u narednih nekoliko mjeseci, 
nakon čega bi Grad vlastitim sredstvima uredio drugi i treći kat što će biti jednostavnije od 
uređenja prvog kata i prizemlja, jer se ti prostori koriste pa nisu zapušteni. 

Znači, planira se da do 2020. godine Muzej moderne i suvremene umjetnosti dobije 
na korištenje barem jedan od ta dva kata, ako ne i oba dva kata. U Proračunu za ovu 
godinu osigurana su sredstva za uređenje fasade Muzeja čime će taj objekt dobiti potpuno 
drugačiji izgled. 

U upravnoj zgradi šećerane već su počeli radovi na uređenju, potpisan je ugovor sa 
izvođačima, a uskoro se očekuje i natječaj kojim bi trebalo dobiti sredstva za izgradnju nove 
Knjižnice i Dječje kuće, čime bi cijeli kompleks Benčić bio u potpunosti zaokružen i 
predstavljao bi pravi umjetnički ili kulturni kvart u gradu. 

 



 11 

DUŠKO MILOVANOVIĆ se zahvalio Gradonačelniku na odgovoru s kojim je 
zadovoljan te obzirom da se radi o stvarno značajnom projektu za grad i za vizuru tog dijela 
grada, zamolio je odgovor i u pisanom obliku.  

Ujedno je predložio da se za članove Vijeća organizira obilazak i prezentacija 
buduće vizure tog dijela Grada. 

 
22. DAMIR POPOV se ponovno osvrnuo na pitanje s prošle sjednice Vijeća vezano 

za izgradnju ceste A, to je spojna cesta Ive Lole Ribara sa Drenovskim putem odnosno 
Škurinja i Drenove, kvalitetniji spoj sa Brašćinama, Kozalom i dalje prema centru grada. 
Iznio je kako na gradilištu više nema ni radnika ni građevinske operative.  

Obzirom na odgovor Gradonačelnika sa prošle sjednice da je izgradnja stala zbog 
imovinsko-pravnih odnosa, interesira ga da li ta cesta A ima ishodovanu građevinsku 
dozvolu budući da se po Zakonu o gradnji ne može niti izdati građevinska dozvola ukoliko 
nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa se ne može krenuti niti u izgradnju? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako bi Grad bio prilično 

neozbiljan kad bi krenuo u izgradnju bez građevinske dozvole, pogotovo jednog takvog 
objekta. Kada je u pitanju gradnja cesta koje predstavljaju javni objekt od općeg interesa 
onda je izdavanje građevinske dozvole malo drugačije što znači da se građevinska dozvola 
može izdati i u slučaju kada nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, ali se ne može stupiti u 
posjed tog dijela za koji nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi dok se oni ne riješe i to je 
razlog zašto radovi stoje. 

Znači, građevinska dozvola je ishodovana i napravljeni su grubi građevinski radovi, a 
za jedan mali dio zemljišta od cca 30 m2 koji je u privatnom vlasništvu, u tijeku je postupak 
izvlaštenja. Dok se to ne riješi, u tu česticu građevinari ne mogu ući. Vjeruje da će se to 
ubrzo riješiti nakon čega će se nastaviti s daljnjim radovima. Do sada se puno napravilo i 
bilo bi šteta da se čekalo rješenje tog cijelog postupka zbog tih 30 m2 i čim se to riješi bit će 
dovršen i spoj na Drenovski put i na ulicu Ive Lole Ribara. 

 
DAMIR POPOV je zahvalio na odgovoru te dodatno upitao gdje se u Zakonu o 

gradnji definira da se građevinska dozvola može izdati i u slučaju kada nisu riješeni 
imovinsko pravni odnosi te je zatražio i pisani odgovor na to pitanje. 

 
23. mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je komentirao kako su Zajedništvo i komunikacija 

pojmovi oko kojih se lome koplja projekta EPK za koji neki građani misle da je novo pivo. 
Slogan „Budimo na mi“ zapravo pokazuje potrebu da budemo na mi, a građani i tim EPK 
nisu na mi, a trebali bi biti. Da je tako pokazuje i anketa Kanala Ri prema kojoj građani jako 
malo ili ništa ne znaju o projektu EPK. Na problem komunikacije ukazuje i godišnje izvješće 
panela stručnjaka Europske unije iako se za komuniciranje potrošilo puno. Očekivalo bi se 
da su   brošure, plakati, leci, informacije, bedževi, narukvice i sl. na svakom uglu, kafiću i 
koraku. Vuku Ćosiću se isplaćuje oko milijun kuna za razne poslove među kojima je i 
operacionalizirana mreža sponzorskih partnerstva s predstavnicima oglašivačkog grozda.  

Čudno je da sve oglašavanje nije doprlo do građana. Problem loše komunikacije 
očituje se i u odugovlačenju i izbjegavanju odgovora na pitanja i nedavanja informacija, sve 
u skladu sa zakonom. Ne tvrdi da se radi suprotno zakonu, ali mjesecima se ne može 
saznati koje su osobe iz Odjela za kulturu Grada Rijeke informirane o projektima EPK. 
Problem lošeg komuniciranja očituje se i u fijasku oko objave promo filmova Vijesti iz 
Berlina na službenoj Facebook stranici EPK. Pojavili su se mnogi lažni profili ljudi koji ne 
samo da su hvalili projekt, nego su i napadali i vrijeđali one koji su različito mislili. Nakon 
detektiranja obmane lažni profili su nestali, a tek nakon nekoliko dana se oglasilo s 
priopćenjem.  

Upitao je direktoricu Rijeka 2020 Eminu Višnić smatra li se odgovornom ili ne za 
ovakvu situaciju? 

 
Direktorica TD Rijeka 2020 d.o.o. EMINA VIŠNIĆ je odgovorila kako se smatra 

odgovornom za provedbu projekta Agencije Rijeka 2020. U postavljenom pitanju došlo je do 
manipulacije, spajanja novaca koji su trošeni iz gradskog proračuna i onoga iz TD Rijeka 
2020., što sigurno nije u cilju transparentnosti i bolje komunikacije.  
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Što se tiče dojmova građana i anketa koje provode neke lokalne televizije, svaka 
čast tim anketama, ali ona bi voljela vidjeti pravu, stručnu anketu, za koju se zna koji su 
standardi, da se vidi mišljenje grada.  

Navela je kako ju je jučer na ulici zaustavila jedna gospođa vidjevši torbu EPK i 
kazala: „Vi ste ona iz EPK, samo nastavite i hvala što to radite!“ 

Što se tiče Zakona o pravima na pristup informacijama, poznato je da je zakon 
donijet kako bi građani dobili pristup informacijama koje ih zanimaju, te iznijela kako je u 
sedam mjeseci TD Rijeka 2020, zaprimilo sveukupno trinaest zahtjeva za pravo na pristup 
informacijama, od čega 100% od gdina Peranića, pa je upitala koliki je to interes građana? 
Od trinaest zahtjeva, na osam je odgovoreno, za dva su tražili dopunu i objašnjenje jer su 
bila nejasna pitanja i nisu bila u skladu sa zakonom, dva su odbili i zbog toga ih je gospodin 
Peranić tužio nadležnim tijelima kojima su oni odgovorili i sad je u tijeku postupak 
rješavanja. 

Treba pustiti da nadležna tijela rješavaju te stvari. Što se tiče komunikacije općenito, 
svima koji su tražili neke informacije, uključivši i članove Vijeća, one su davane, pa čak i na 
neformalan način. Predložila je i formalno, da se organizira posebna sjednica ili na bilo koji 
drugi način raspravlja o projektu, ukoliko treba dati dodatne informacije. Dakle, oni su za 
raspravu i dijeljenje informacija itekako otvoreni.  

Nadalje je iznijela kako su neki dan s dijelom ovdje prisutnih članova Vijeća koji su ih 
zvali, u roku od nekoliko dana napravili detaljnu prezentaciju, zapisali sva pitanja i čuli sve 
dobre prijedloge, a s predsjednikom Gradskog vijeća dogovaraju na koji način graditi 
zajedničke međunarodne odnose. 

Članu Vijeća gdinu Peraniću je poručila da bez imalo srama insinuira na svojem 
Facebook profilu da su isti kao Novi sad 2021., za koji je objavljen članak da je direktor te 
organizacije, odnosno fondacije, s nekakvim firmama s kojima je bio povezan, dodijelio, čini 
joj se, 250.000 eura. Obzirom da gdin Peranić insinuira direktno da oni to rade, zamolila ga 
je da iskoristi institucije ove države i da ih tuži ukoliko misli da lažu, kradu i muljaju. Ujedno 
je u svoje ime i u ime cijelog tima, koji se bori da ovaj projekt uspije, iznijela kako im ne 
trebaju takva podmetanja koja od njega doživljavaju. 

 
mr.sc. ZVONIMIR PERANIĆ je dodao kako gđa Višnić misli da je nepogrešiva i 

dijeli packe svima onima koji se ne slažu s njom te iznio kako su, umjesto da zapale iskru 
kulture u gradu i stvore atmosferu zajedništva, na neki način uspjeli podijeliti apatiju i 
nezainteresiranost, samodostatni su, zatvoreni i napravili su jedan elitistički grozd 
samodostatnih ljudi, koje  financiraju i oni građani koji imaju negativno mišljenje o EPK-u. 
Sufinanciraju ih porezni obveznici i one majke koje ispraćaju svoju djecu koja odlaze i koja 
se više nikad neće vratiti i tako se zatvorili u jednu konklavu u kojoj su sami sebi dostatni. 

 
24. MARINKO KOLJANIN je iznio kako ga interesira zgrada Teatra Fenice koja je 

izgrađena 1914. godine, pri čemu je citirao pročelnika Ivana Šarara koji je za portal Rijeka 
kazao kako unatoč tome što Grad Rijeka nema nikakva udjela u vlasništvu Teatra Fenice, 
budući da se radi o značajnom kulturnom dobru, Grad Rijeka je zainteresiran za njegovo 
stavljanje u funkciju, što ne mora nužno biti realizirano kupnjom jer se programska 
djelatnost u objektu može ostvarivati kroz različite oblike suradnje.  

Potpuno se slaže s ovom izjavom te je upitao koji su to oblici koji nisu u prošlosti već 
zaživjeli obzirom da je zgrada, čini mu se, od 2010. godine, potpuno van funkcije, te da li su 
neke naznake da će neki oblici otvaranja i suradnje biti još važnije trajno rješenje Teatra 
Fenice. Budući se vidi da nitko nije zainteresiran za komercijalnu kupnju, interesira ga da li 
je moguće i da li je u prošlosti postavljena jedna realna cijena privatnom vlasniku, možda 
negdje na pola puta između pet miliona eura i jedne kune koju je spomenuo novinar Novog 
lista Damir Cupać? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako oko te zgrade ima 

dosta problema, te dodao kako zgrada prije svega mora biti u funkciji da bi se razgovaralo o 
programskoj suradnji, kroz zakup prostora ili nešto drugo. Međutim, zgrada nije u funkciji od 
kada je počeo prokišnjavati krov,  a  što će biti sa zgradom to ovisi o vlasniku koji ima svoju 
računicu i on u to neće ulaziti. Rađena je i procjena sudskog vještaka koliko ta zgrada 
vrijedi. Grad može kupovati samo po procjeni sudskog vještaka, ali nešto vrijedi onoliko za 
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koliko se može prodati na tržištu, ali o tome ne odlučuje on nego vlasnik. Dakle, čak i kada 
bi Grad u ovom trenutku imao novaca da kupi tu zgradu, nije siguran da bi za Grad to bilo 
prihvatljivo, zato što bi obnova te zgrade da bi se stavila u funkciju koštala minimum između 
pet i deset milijuna eura. Kada bi se ta zgrada ponovno stavila u funkciju odnosno pretvorila 
u javni prostor, trebalo bi zadovoljiti zahtjeve svih mogućih inspekcija, od nadzora struje, 
vatrozaštite i dr., što zahtijeva ogromne investicije. 

U zgradi su sve instalacije još iz doba Italije na 110 volti, što znači da se struja od 
220 volti pretvara na 110 volti, pa niti jedna inspekcija ne bi dozvolila da to radi kao javni 
prostor. Nije tu pitanje samo vlasništva, nego i ogromnih investicija u tu zgradu. Grad u 
ovom trenutku nema interesa za tu zgradu iako bi u kontekstu različitih programa u kulturi, 
ta zgrada dobro došla. U kontekstu svih investicija koje je Grad preuzeo i za koje se 
obvezao, među kojima je i projekt Europske prijestolnice kulture, na tu zgradu za sada ne 
računa, što ne znači da se možda u nekoj budućnosti stav neće promijeniti. 

Podsjetio je još jednom da je Grad 2011. godine, nakon što je zgrada bila zatvorena, 
kroz sredstva spomeničke rente osigurao preko milijun kuna za obnovu fasade i krovišta te 
zgrade. Međutim, vlasnik je smatrao da nema dovoljno vlastitih sredstava, obzirom da je 
cijeli projekt bio znatno veći, pa je odustao od sanacije i tako nije potrošio niti sredstva koja 
su bila namijenjena kroz program spomeničke rente. 

 
MARINKO KOLJANIN je dodao kako zna da uređenje ove zgrade nije ni jeftino ni 

jednostavno i da je najgora situacija iščekivanja. Misli da treba naći načina da privatni 
vlasnik bude sretan i zadovoljan i sa manjim iznosom od onog kojeg je svojedobno nudio. 
Iznio je da je nedopustivo da takva zgrada takvog potencijala stoji već toliko godina 
neiskorištena i prepuštena propadanju. Zatražio je pisani odgovor na pitanje. 

 
25. HRVOJE BURIĆ je iznio kako je TD Energo 2014. godine potpisalo ugovor za 

projekt Kampus, na iznos od 6.125.000 eura. Obzirom da od tog projekta nema ništa, 
zanima ga koliko je interkalarne kamate naplaćeno i što se događa s tim novcima? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je kredit koji je 

odobrila Europska banka za obnovu i razvoj bio namijenjen jednim dijelom za rekonstrukciju 
plinske mreže, a jednim dijelom za izgradnju energane na Kampusu, a troši se dio koji je 
namijenjen za rekonstrukciju plinske mreže. Čini mu  se da su i sada u nekim dijelovima 
grada u tijeku radovi na zamjeni plinske mreže. On ne bi rekao da od energane neće biti 
ništa, a u kojem obimu će se ona graditi to će se vidjeti. U svakom slučaju energana će se 
graditi iz razloga što su osigurana sredstva u iznosu od preko 15 milijuna eura upravo za 
razvoj toplinarstva kroz riječku aglomeraciju, pa će sredstva od Europske banke za obnovu i 
razvoj vrlo dobro doći kao vlastita komponenta u financiranju tog projekta. Znači, projekt 
podrazumijeva izgradnju nove energane, ako ne i za potrebe Kliničkog bolničkog centra, ali 
u svakom slučaju za potrebe stanovnika Vojaka, Gornje Vežice i Sveučilišnog kampusa. 
Prema tome, energana će se sigurno graditi, ali u fazama. U prvoj fazi će se graditi za 
navedene tri namjene, a u sljedećoj fazi eventualno i za potrebe Kliničkog bolničkog centra. 

 
HRVOJE BURIĆ  je nadalje  iznio kako je TD Energo dobilo kredit od 6.150.000 

eura u 2014. godini, a u 2015. godini je od toga potrošeno 5.332.000 eura. 
Zatražio je pisani odgovor na pitanje na što je točno potrošeno 5.332.000 eura, 

sukladno revizorskom izvješću o poslovanju TD Energo? 
 
26. JOSIP KUKULJAN je iznio kako stanovnici nebodera na Rastočinama negoduju 

zbog manjka parkirnog prostora, a nakon sigurnosnog obilježavanja vatrogasnog prolaza 
oko zgrada izgubilo se još parkirnih mjesta, što je dovelo do kažnjavanja vozača. 

Obzirom da je 2016. godine došlo do zamjene zemljišta na obližnjem prostoru 
bivšeg Vodoinstalatera u kome je bila planirana izgradnja novog vrtića koji bi se zamijenio 
sa starim kod Rastočina, zanima ga kada će se lokacija postojećeg vrtića prenamijeniti u 
skladu sa potrebama stanovnika kako bi se dobio veći broj parkirnih mjesta? 

 
Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su u Proračunu za ovu 

godinu planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije vrtića, a eventualnu izgradnju 
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vrtića može se očekivati u 2019. godini, nakon čega se može pristupiti eventualnoj 
prenamjeni prostora na kojem je sadašnji vrtić. Prema prostornom planu na tom prostoru 
predviđen je dio parkirnih mjesta, zelena površina na krovu te građevina koja bi bila 
namijenjena za povećanje broja parkirnih mjesta.  

Nakon što započnu radovi na izgradnji stambenih objekata na području bivšeg 
Instalatera, uz rekonstrukciju postojeće ceste i izgradnju parkirališta za potrebe zgrada, bit 
će više parkirnih mjesta nego što je potrebno za te zgrade, pa će se i taj prostor moći 
koristiti kao parking, a kada će se to realizirati ovisi o privatnom investitoru. 

 
 

• UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je prijedlog dnevnog 

reda dostavljen članovima Vijeća uz poziv za današnju sjednicu te da na prijedlog dnevnog 
reda nije podnesen prigovor. 

 
Predsjednik Vijeća je zatim, sukladno odredbi članka 125. stavka 2. Poslovnika 

Gradskog vijeća predložio da se DNEVNI RED SJEDNICE DOPUNI točkom 1. Izbori i 
imenovanja za koju su od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja dostavljena dva 
materijala: a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za urbanizam i 
prostorno uređenje i b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, 
imenovanja i razrješenja, a koji materijal je na današnjoj sjednici podijeljen članovima Vijeća 
na klupe. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni  

red sjednice dopuni točkom: „IZBORI I IMENOVANJA a) Prijedlog odluke o 
razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za urbanizam i prostorno uređenje 
Gradskog vijeća Grada Rijeke i b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana 
Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke koju bi 
Vijeće razmatralo kao 1. točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće je prijedlog za dopunu dnevnog reda usvojilo JEDNOGLASNO 
(36 za). 

 
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je Gradsko vijeće usvojilo 

sljedeći  
D N E V N I   R E D 

 
1. Izbori i imenovanja 

a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za urbanizam i 
prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
4. Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke 
5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Ureda za 

financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke 
6. Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 
7. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta, bez 

naknade, između Grada Rijeke i HŽ-a Infrastruktura d.o.o. Zagreb 
8. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Rijeke u 2018. godini 
9. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 

godinu za mjesec veljaču 2018. godine. 
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Napomena: nakon utvrđivanja dnevnog reda, na traženje Kluba HSU-IDS, predsjednik Vijeća 
je odobrio stanku. 

 
TOČKA 1.  

Izbori i imenovanja 
a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za 
urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj Odbor 

za izbor, imenovanja i razrješenja. 
 

Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (35 za) donijelo: 
 
 a) Odluku o razrješenju Sandra Vizlera dužnosti potpredsjednika i izboru 
Borisa Kelemena za potpredsjednika Odbora za urbanizam i prostorno uređenje 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, 
 
 b) Odluku o razrješenju Juraja Bukše dužnosti člana i izboru Sandra Vizlera za 
člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
TOČKA 2.  

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da je predlagatelj ove 
točke dnevnog reda član Gradskog vijeća Josip Kukuljan, da su prijedlog podržala još tri 
člana Gradskog vijeća te da su članovima Vijeća dostavljeni zaključci odbora koji su 
razmatrali ovu točku dnevnog reda i očitovanje Gradonačelnika na prijedlog. 

 
 Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je član Gradskog vijeća Josip Kukuljan. 

 
 Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo Veljko Balaban dodatno je 
izvijestio Vijeće da sa dva glasa za i tri glasa protiv Odbor nije prihvatio Prijedlog odluke pod 
ovom točkom dnevnog reda.  

 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-

SDSS, Sandro Vizler ispred Kluba HNS, Ana Trošelj ispred Kluba PGS, Oskar Skerbec 
ispred Kluba HSU-IDS, Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, Danko Švorinić, Vojko Braut, 
mr.sc. Zvonimir Peranić, Oskar Skerbec, Duško Milovanović, Ana Trošelj, dr.sc. Petra 
Karanikić, Tamara Martinčić, Ivona Milinović, Josip Kukuljan, dr.sc. Aleksandar Bulog, 
Čedomir Salević, Hrvoje Burić, Kristjan Staničić, Josip Ostrogović, Petra Mandić i Sandro 
Vizler te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
 Sa 18 glasova za, 18 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom, Gradsko vijeće NIJE 
DONIJELO ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GROBLJIMA.  
 
Napomena: nakon glasovanja, na traženje Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, predsjednik 
Vijeća je odobrio stanku. 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda, da je amandmane 
na Prijedlog odluke podnio Klub članova Vijeća HNS-a te da su amandmani dostavljeni 
članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 
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Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnijela je pročelnica Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav Irena Miličević. 
 
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Josip Ostrogović ispred Kluba HDZ, Danko 

Švorinić ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, Sandra Krpan ispred Kluba SDP-LABURISTI-
SDSS, Sandro Vizler ispred Kluba HNS, Mate Tomljanović ispred Kluba HSU-IDS, mr.sc. 
Zvonimir Peranić, Danko Švorinić, Hrvoje Burić, Duško Milovanović, Ivona Milinović, dr.sc. 
Petra Karanikić, Andrej Briščik, Čedomir Salević, Vojko Braut, Kristjan Staničić, Tihomir 
Čordašev i Sandro Vizler, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno Sandra Krpan 
ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS.  

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel je u raspravi izvijestio Vijeće da je suglasan s 

podnesenim amandmanima Kluba članova Vijeća HNS-a. 
 
Nakon zaključene rasprave, a prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog 

vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su amandmani Kluba članova Vijeća HNS-a s 
kojima se suglasio Gradonačelnik kao predlagatelj postali sastavni dio Prijedloga odluke o 
kojoj se glasuje. 

 
Sa 18 glasova za i 19 glasova protiv, Gradsko vijeće NIJE DONIJELO ODLUKU O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI. 
 

TOČKA 4. 
Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda te je podsjetio da je 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise donio zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću da, 
sukladno odredbi članka 99. stavka 1. Poslovnika, prije otvaranja rasprave donese 
zaključak da se akti pod točkom 4. i 5. (Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Rijeke i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Ureda za financijsko 
upravljanje i kontrole Grada Rijeke) donesu u postupku koji obuhvaća dva dijela rasprave.  

Nadalje je izvijestio da su amandmane na Prijedlog odluke podnijeli član Gradskog 
vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić i članica Gradskog vijeća Petra Mandić te da su amandmani 
dostavljeni članovima Vijeća i Gradonačelniku kao predlagatelju. 

 
Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.  
 

 Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Petra Mandić dodatno je 
izvijestila Vijeće o zaključcima tog Odbora te je dodatno pojasnila prijedlog Odbora. 
 
 Prije prelaska na raspravu, predsjednik Vijeća Tihomir Čordašev stavio je na 
glasovanje prijedlog zaključka Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Sa  10 glasova za, 25 
glasova protiv i 2 suzdržana glasa prijedlog zaključka nije prihvaćen. 
 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Petra Mandić ispred Kluba RI-MOST-
NEZAVISNI, Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS, Petra Mandić, Vojko Braut, 
Hrvoje Burić, Ivona Milinović, dr.sc. Petra Karanikić, Tamara Martinčić, mr.sc. Zvonimir 
Peranić, Josip Kukuljan i Marinko Koljanin, Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel te završno 
Vojko Braut ispred Kluba SDP-LABURISTI-SDSS. 

 
Petra Mandić je, ispred Kluba RI-MOST-NEZAVISNI, predložila da Gradsko vijeće, u 

okviru ove točke dnevnog reda, donese zaključak kojim Grad Rijeka iskazuje javni interes 
za sudjelovanje u projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu 
Republike Hrvatske“ u okviru Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave od 
14.12.2016., a koji glasi: 
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„ I. 
Grad Rijeka iskazuje javni interes za sudjelovanje u projektu „Uvođenje sustava upravljanja 
kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“. 

II. 
Grad Rijeka ima interes sudjelovati u projektu iz točke I. ovog zaključka kako bi se po 
osnovi digitalizacije izvršio popis svih poslovnih procesa, a što bi za posljedicu imalo 
ukidanje i pojednostavljenje u vidu objedinjavanja pojedinih postupaka, čime bi se osigurao 
objektivni alat za transparentnost rada javne uprave u vidu mjerljivosti učinka svakog 
radnog mjesta u obuhvatu ustrojstva Gradske uprave.  

III. 
Zadužuju se nadležne službe za provedbu ovog zaključka. 

IV. 
Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.“  

 
Nadalje je tijekom rasprave izvijestila da povlači svoje amandmane podnesene na 

Prijedlog odluke pod ovom točkom dnevnog reda te je dodatno pojasnila razloge za takvo 
postupanje. 

 
Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel se u raspravi očitovao o podnesenim 

amandmanima člana Vijeća mr.sc. Zvonimira Peranića te je izvijestio Vijeće kako slijedi:  
- da je suglasan odnosno prihvaća u cijelosti amandmane broj 1., 5., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 20., 25., 26., 28., 33., 34., 37., 40., 41. i 43., 
- da amandman broj 32. prihvaća na način da se riječ: “i“ briše, 
- da s ostalim amandmanima nije suglasan te je dodatno obrazložio takvo svoje 

stajalište. 
 
Član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić je, nakon izjašnjavanja Gradonačelnika o 

podnesenim amandmanima, izvijestio Vijeće da neće ustrajati na prihvaćanju amandmana s 
kojima se nije suglasio Gradonačelnik te da te amandmane povlači. 

 
Nakon zaključene rasprave, a prije prelaska na glasovanje, predsjednik Gradskog 

vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su amandmani člana Vijeća mr.sc. Zvonimira 
Peranića s kojima se suglasio Gradonačelnik kao predlagatelj postali sastavni dio Prijedloga 
odluke o kojoj se glasuje. 

 
G l a s o v a nj e: 
 
I. Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (24 za, 4 protiv, 4 suzdržana) donijelo 

Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke. 
 
II. Zatim je predsjednik Vijeća Tihomir Čordašev stavio na glasovanje prijedlog 

zaključka o iskazivanju javnog interesa za sudjelovanje u projektu „Uvođenje sustava 
upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“ u okviru Akcijskog plana 
provedbe Strategije razvoja javne uprave od 14.12.2016. u tekstu kako je predložen od 
strane Kluba RI-MOST-NEZAVISNI. 

Sa  11 glasova za, 18 glasova protiv i 4 suzdržana glasa prijedlog zaključka 
nije prihvaćen. 

 
TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju  
Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, VEĆINOM GLASOVA (28 za, 5 suzdržanih) 

donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju Ureda za financijsko 
upravljanje i kontrole Grada Rijeke. 
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TOČKA 6. 

Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (33 za) donijelo Odluku o 

izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih 
površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. 

 
 

TOČKA 7. 
Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta, bez 

naknade, između Grada Rijeke i HŽ-a Infrastruktura d.o.o. Zagreb 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali član Vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić i Gradonačelnik mr.sc. 

Vojko Obersnel. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je JEDNOGLASNO (33 za) donijelo Odluku o 
sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta, bez naknade, između 
Grada Rijeke i HŽ-a Infrastruktura d.o.o. Zagreb. 

 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Rijeke u 2018. godini 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 
dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, JEDNOGLASNO (33 za) donijelo Odluku o 

kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Grada Rijeke u 2018. godini. 
 

 
TOČKA 9. 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke  
za 2018. godinu za mjesec veljaču 2018. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev je izvijestio da su članovima Vijeća 

dostavljeni zaključci odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda. 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, mr.sc. 
Zvonimir Peranić i Ivona Milinović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je VEĆINOM GLASOVA (20 za, 8 protiv, 5 

suzdržanih) donijelo sljedeći 
z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada 

Rijeke za 2018. godinu za mjesec veljaču 2018. godine. 
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Sjednicu su napustili prije završetka članovi Gradskog vijeća: Andrej Briščik, 

Filipa Capan, Predrag Miletić i Josip Ostrogović. 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 18,05 sati. 
 
 
 

    
  Tajnica               Predsjednik 

Gradskog vijeća             Gradskog vijeća 
 

Mirna Pavlović - Vodinelić, v.r.      Tihomir Čordašev, v.r. 
 
 


	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako Grad nema nikakvih mogućnosti da intervenira u bilo koji objekt koji je u privatnom vlasništvu, bez obzira da li je proglašen kulturnim dobrom ili ne. Obzirom da se radi o Teatru Fenice, objektu ko...
	Nadalje je iznio da je jedno od mogućih rješenja da se postavi skrbnik objektu ili da se izdaju određeni nalozi za drugačije upravljanje objektom. Grad Rijeka tu nema apsolutno nikakvih mogućnosti. Ono što su neki pokušavali izmanipulirati, vezano uz ...
	To bi bilo jedino moguće uvođenjem poreza na nekretnine, te je podsjetio kako je većina bila protiv njegova uvođenja, pa sad imamo to što imamo.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da ukoliko se radi o pripadajućem prostoru škole, bez obzira da li je ograđen ili ne, to je obaveza škole koja taj problem treba riješiti vlastitim snagama ili treba uzeti nekoga tko će to napraviti. Na...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako niti jedan od ta dva infrastrukturna projekta nije u nadležnosti Grada. Jedino što zna je da izgradnja terminala ide svojim tokom i da su većim dijelom završeni podmorski radovi i već se vrlo jasno...
	Što se tiče ceste D-403 to je problem koji se nažalost vrti već dugi niz godina. Na zadnjem sastanku s ministrom Butkovićem dobio je uvjeravanje da će do kraja ove godine biti raspisan natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju te ceste, bez koje...
	Kako bi se ubrzale sve potrebne aktivnosti, Grad je u međuvremenu preuzeo obvezu osiguranja stambenog prostora za ljude kojima će biti ili već jesu uklonjeni objekti na trasi te ceste i to je već uglavnom riješeno.
	Međutim, očito je kako još uvijek nije zatvorena financijska konstrukcija za izgradnju te izuzetno važne prometnice za Rijeku, koja će otvoriti zapadni ulaz ili izlaz u grad, jer osim jednog kraka koji završava na lučkom području, negdje u razini bivš...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da iako bi se ubrzale aktivnosti obnova lansirne lampe sigurno neće biti gotova do 2020. godine. Nadalje je pojasnio što je  obaveza Grada do 2020. godine jer je Grad prilikom natjecanja za dobivanje ti...
	Naravno da će se uz planirane aktivnosti kroz ove dvije godine nastojati maksimalno urediti i neka područja grada, prije svega centar grada, znači područja koja su od pojačanog interesa posjetitelja i turista te vjeruje da  će se dio toga sigurno real...
	Znači obnova lansirne rampe nije niti jednostavan niti jeftin projekt. On se nalazi na pomorskom dobru i u lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava koja mora biti nositelj tih aktivnosti odnosno projekta.
	Grad je do sada izradio projektnu dokumentaciju u koju su utrošena određena sredstva i elaborat kojim se utvrdilo stanje lansirne rampe. Međutim, Lučka uprava je propustila priliku da se javi na natječaj na kojem je Grad dobio sredstva za uređenje MB ...
	Uređenje lansirne lampe je trenutno neizvedivo, obzirom da Lučka uprava nema sredstava namijenjenih za tu namjenu, a  dobivanje europskih projekata je relativno složen proces, obzirom da bi trajao više od  godinu dana, pa do 2020. godine to sigurno ne...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je do sada utrošeno  više miliona kuna u nasipavanje područja zone Bodulovo i ona je sad iznivelirana na onoj razini na koju bi se trebala nastaviti investicija koja se odnosi na infrastrukturu i c...
	8. JOSIP OSTROGOVIĆ je iznio kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavio pitanje na koje je dobio i zadovoljavajući i nezadovoljavajući odgovor. Upitao je kako to da TD Rijeka sport troši preko 8,800.000 kuna i da li je to po metodi rekla-kaz...
	9. FILIPA CAPAN je iznijela kako je na prošlom aktualnom satu postavila pitanje vezano za problematiku izgradnje ceste 233, na što je dobila pisani odgovor Gradonačelnika, za koji smatra da nije odgovor na postavljeno pitanje. Prilikom davanja usmenog...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je on odgovoran prema ovome gradu i prema trošenju proračunskih novaca obzirom da postupa sukladno zakonu. Nadalje je iznio da  je, prije nego što je pokrenuta istraga, koju je dobrim dijelom sam ini...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da taj program operativno ne vodi Gradsko vijeće  i ono što je eventualno moglo izazvati zabunu je činjenica da se pod pojmom „City Council“ podrazumijeva kompletna gradska uprava. Naravno da Vijeće ope...
	Kako predstavnici Panela dolaze u Rijeku u šestom ili sedmom mjesecu ove godine, iznio je kako će članica Vijeća imati prilike direktno njih pitati što su mislili pod tom konstatacijom. Zasigurno nisu mislili na instituciju Gradskog vijeća onako kako ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako se ne sjeća kada je zadnji put provedena deložacija jer se o svakom slučaju kontaktira i Centar za socijalni rad te se traži posebno mišljenje Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako ne zna napamet sve podatke pa će navesti neke od najvažnijih kojih se sjeća. Radi se o podacima  koji su dobiveni od Financijske agencije koja prati  stanje gospodarstva u svim gradovima na razini ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako zna da je taj ulaz povremeno otvoren, ali ne zna koliko je prihvatljiv onima koji imaju problema sa kretanjem, te će nakon provjere s direktoricom KD Kozala odgovor dostaviti pisanim putem.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je projekt "5. ansambl" dobio Grad Rijeka s partnerima Centrom za odgoj i obrazovanje i HNK Ivana pl. Zajca. Iznos bespovratnih sredstava je nešto malo manje od 800,000,00 kuna, a ideja projekta ko...
	Vezano za projekte iz područja kulture odobrena su sredstva u iznosu od 138 milijuna kuna, a odnose se na MB Galeb i upravnu zgradu i objekte Kompleksa Benčić, kroz sredstva. Urbane aglomeracije odnosno integriranih teritorijalnih ulaganja. Tu još tre...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da je Grad u proteklih nekoliko godine uložio velike novce u izgradnju vodovodne mreže i jednim dijelom kanalizacijskog sustava. Iz različitih izvora investirano je više od 200 milijuna kuna na području...
	Projektom je predviđena izgradnja novog Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti koji neće imati samo mehanički već će imati i kompletan biološki tretman otpadnih voda vrijedan oko 500 milijuna kuna. Ostatak projekta, u iznosu od oko...
	U tijeku su dogovori sa Hrvatskim vodama oko raspisivanja natječaja za izgradnju mreže te posebno za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izdano je preko 100 građevinskih dozvola i 100 lokacijskih dozvola. Europska komisija odn...
	Grad je u završnim pregovorima sa Hrvatskim vodama oko pripreme natječaja za odabir izvođača koji bi trebao krenuti prije ljeta. Ujedno je iznio kako će u kontekstu tog projekta biti potrebni i veliki zahvati na kolektoru koji prolazi kroz sam centar ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je svrha njegovog susreta sa učenicima Gimnazije Andrije Mohorovičić bila da se upozna s njihovim radom s kojim će nastupiti na sajmu robotike koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama kao j...
	Podsjetio je da je prošle godine, u suradnji sa Sveučilištem, održan uspješni seminar o radu s nadarenim učenicima, a ove godine će u mjesecu lipnju biti održan jedan sličan međunarodni sastanak na razini Europe, gdje će biti učenici iz velikog broja ...
	To se nastavlja i kroz politiku stipendiranja srednjoškolaca i studenata i dodjele stipendija na temelju izvrsnosti koja se procjenjuje ocjenama, uspjehom u obrazovanju, ali i uspjesima na raznim takmičenjima na domaćoj ili međunarodnoj razini.
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su već počele pripreme za izradu financijskih planova i daljnjih programskih aktivnosti za novi europski semestar koji bi započeo 2020. godine, nakon izbora za Europski parlament koji se održavaju u ...
	Ta kohezijska politika je posebno važna za manje razvijene članice Europske unije, jer su one kroz te fondove dobivale najznačajniji dio novaca. Svrha kohezijske politike je da se u što kraćem vremenskom razdoblju izjednači razlika u razvijenosti izme...
	21. DUŠKO MILOVANOVIĆ je vezano za kompleks Benčić čestitao arhitektu Dinku Peračiću za nagradu koju je dobio za projekt uređenja Muzeja, ali i Gradu koji je pratio tu realizaciju koja je produkt takve nagrade. Zanima ga nastavak realizacije uređenja ...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je iznio kako je i on zadovoljan da je arhitekt Peračić dobio nagradu za uređenje unutrašnjosti Muzeja moderne i suvremene  umjetnosti jer je time u široj kulturnoj i arhitektonskoj javnosti skrenuta pažnja na taj o...
	Znači, planira se da do 2020. godine Muzej moderne i suvremene umjetnosti dobije na korištenje barem jedan od ta dva kata, ako ne i oba dva kata. U Proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva za uređenje fasade Muzeja čime će taj objekt dobiti potpu...
	U upravnoj zgradi šećerane već su počeli radovi na uređenju, potpisan je ugovor sa izvođačima, a uskoro se očekuje i natječaj kojim bi trebalo dobiti sredstva za izgradnju nove Knjižnice i Dječje kuće, čime bi cijeli kompleks Benčić bio u potpunosti z...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako bi Grad bio prilično neozbiljan kad bi krenuo u izgradnju bez građevinske dozvole, pogotovo jednog takvog objekta. Kada je u pitanju gradnja cesta koje predstavljaju javni objekt od općeg interesa ...
	Znači, građevinska dozvola je ishodovana i napravljeni su grubi građevinski radovi, a za jedan mali dio zemljišta od cca 30 m2 koji je u privatnom vlasništvu, u tijeku je postupak izvlaštenja. Dok se to ne riješi, u tu česticu građevinari ne mogu ući....
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio kako je kredit koji je odobrila Europska banka za obnovu i razvoj bio namijenjen jednim dijelom za rekonstrukciju plinske mreže, a jednim dijelom za izgradnju energane na Kampusu, a troši se dio koji je...
	Gradonačelnik mr.sc. VOJKO OBERSNEL je odgovorio da su u Proračunu za ovu godinu planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije vrtića, a eventualnu izgradnju vrtića može se očekivati u 2019. godini, nakon čega se može pristupiti eventualnoj pre...
	Nakon što započnu radovi na izgradnji stambenih objekata na području bivšeg Instalatera, uz rekonstrukciju postojeće ceste i izgradnju parkirališta za potrebe zgrada, bit će više parkirnih mjesta nego što je potrebno za te zgrade, pa će se i taj prost...
	Dodatno uvodno usmeno izlaganje podnio je Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.
	U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća Ivona Milinović ispred Kluba HDZ, mr.sc. Zvonimir Peranić i Ivona Milinović te Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel.


