
 1

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
KLASA: 026-02/16-13/9  
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2 
Rijeka,  24. studenoga 2016. 
  

ZAPISNIK 
S   24. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
24. sjednica Kozale održana je  24. studenoga 2016. (četvrtak) s početkom u 16,30 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Ostali nazočni:  
- Zorka Rodin, predstavnik stanara, Laginjina 18a 
- Mirjana Kovačić, stanarka, Laginjina 18a 
 
Usvajanje zapisnika sa  23. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik  VMO i predložilo slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Razlika sredstava po prioritetima za 2016. -zamjenska lokacija 
2. Prioriteta za 2017. – redoslijed 
3. Očitovanje OGU za kom. sustav,DKZ u svezi prioriteta uređenja površina za 2017. 
4. Zahtjev Mirjane Kovačić za obilježavanjem parkirnih mjesta uz zgradu Laginjina 18 a 
5. Odgovor RP u svezi podneska Koviljke Matušan Ilijaš, za postavljanjem stupića ispred 

garaže u Laginjinoj ulici između k.br.22 i 16a 
6. Zahtjev Maria Martinis u svezi regulacije prometa u ul. Šetališta Vladimira Nazora u Rijeci 
7. Zahtjev Bruna Mažuranića  za proširenje javne rasvjete u Parku Kozala 
8. Odgovor DZKD na upit Dubravke Celeste „Zašto park Kozala nije osvijetljen noću“? 
9. Odgovor RP u svezi oštećenja na nogostupu uzrokovana korijenjem drveća u ul. Baštijanova 

25 do Kozala 11 
10. Odgovor DZKD na zahtjev za uklanjanje suhog lišća sa nogostupa i prometnica 
11. Pismo podrške kandidaturi kvarta Belveder-Brajda-Kozala za prijavu na programski pravac 

„27.susjedstava“ 
12. Razno 

 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je je obavijestila nazočne  o pristiglom e-mailu Rijeka prometa, 
kojim nas obavještavaju da je po prioritetima za 2016. godinu nakon provedenih postupaka te 
shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od 9.506,41 kn, s PDV-om koja je 
potrebno utrošiti na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak: 
Preostala sredstva u iznosu od 9.506,41 kn, s PDV-om utrošiti za sanaciju odvodnje 
oborinskih voda na križanju ulica Bože Milanovića kod kućnog broja 4 i Mići Voljak kod 
kućnog broja 5. 
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AD 2 
Predsjednik VMO, Sanjin Matijević je  nazočnim vijećnicima dala na raspravu obrađen materijal za 
prijedlog Programa prioriteta za 2017. godinu za MO Kozala od strane Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav s procijenjenim iznosom sredstava za svaku stavku.  
Vijeće je nakon rasprave prihvatilo niže navedeni redoslijed prijedloga prioriteta za 2017. godinu u 
iznosu od 227.000,00 kuna koji će proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Zaključak: Vijeće je usvojilo  redoslijed  prioriteta za 2017. godinu kako slijedi: 

 
 
AD 3 
Sukladno prijedlozima građana za Prioritete u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području našeg MO za 2017. godinu, u kojem smo tražili od OGU za komunalni 
sustav da na temelju važeće prostorno planske i vlasničke dokumentacije odrede mogućnosti 
izvedbe niže navedenih zahvata, dostavljeno nam je njihovo očitovanje i vlasnička dokumentacija 
kako bi se za slijedeću godinu mogli planirati tehničku pripremu i to za: 
 
AD 3/1 
Uređenje površine za streetworkout u sklopu parka neposredno uz istočnu stranu 
Volčićevog trg – predmetni postojeći park je već uređen i opremljen za dječje igralište. Ne 
dozvoljava se prenamjena zaštitnog zelenila parka (stablašice i grmlje) u površinu za dodatne 
sadržaje. Odjel predlaže MO uređenje površine za street workout na lokaciji koja se nalazi u 
neposrednoj u blizini „stare škole“ uz Baštijanovu. Također je u vlasništvu Grada Rijeke 
 
AD 3/2 
Ograđivanje dječjih igrališta na području MO Kozale, Belvedera, Potoka - sva nova dječja 
igrališta na području Grada Rijeke, za uzrast od 3-6 godina, moraju biti ograđeni čvrstom niskom 
ogradom visine najmanje 80cm, a površine dječjih igrališta za igru s loptom (uzrast od 7-15 godina) 
moraju biti ograđeni transparentnom ogradom visine 3,0 m. Najmanje 30% površine dječjeg 
igrališta mora biti zasađeno niskim i visokim raslinjem. Postojeća dječja igrališta obavezno se 
trebaju ograditi zbog sigurnosti djece u dijelu uz prometnice, vodenih tokova, gdje postoje visinske 
razlike terena, prema postojećim instalacijama, prema toksičnim biljkama te ostalih mogućih 
opasnosti te specifičnosti terena. Napominjemo da se obavezno ograđivanje odnosi samo na radne 
površine pod spravama, a ne na cijelu ozelenjenu površinu. 
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AD 3/3 

 Postavljanje ograda u parkovima u dijelu uz prometnice - Kao i kod gore navedenog odgovora  
vezanog uz ograđivanje dječjih igrališta, obavezno se trebaju ograditi i zaštiti od opasnosti dijelovi 
parka uz prometnice, vodenih tokova, gdje postoje visinske razlike terena, prema postojećim 
instalacijama, prema toksičnim biljkama te prema ostalim mogućim potencijalnim opasnostima i 
specifičnostima terena. Ovdje su navedene opće smjernice, a ograđivanje pojedinog parka ovisi o 
specifičnostima tog terena. 
 
AD 3/4 
Izgradnja parkirnih mjesta u Trinajstićevoj ulici kod k.br. 20 na k.č. 3664 - Sukladno GUP-u, 
navedeno područje planirano je za stambenu namjenu, planske oznake S, u kojoj se dozvoljava 
uređenje parkirališnih površina. Zemljište ima status javnog dobra. Međutim, ne dozvoljava se 
prenamjena uređenih zelenih površina  u prometnu površinu za smještaj vozila 
 
AD 4 
Na osobni zahtjev sjednici su nazočili predstavnice stanara iz Laginjine 18a, i to: gospođa Zorka 
Rodin i gospođa Mirjana Kovačić, a u svezi njihova e-maila koji su ranije dostavili VMO, kojim traže 
suglasnost da se površina koja se nalazi u Laginjinoj ulici 18a, na sjeverozapadu (ukupne površine 
36 m2) između trafostanice i ograde obilježI kao parkirna mjesta isključivo za stanara te zgrade (4 
mjesta). 
 
Zaključak:  
Zahtjev proslijediti KD Rijeka plus, uz molbu da njihove stručne službe izvrše očevid na predmetnoj 
lokaciji radi utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za obilježavanje spomenutog prostora u svrhu 
parkiranja isključivo stanara te zgrade (4 mjesta). Također zatražiti da  se Vijeće pismeno izvijesti o 
poduzetom kako bi mogli dati povratnu informaciju podnosiocu zahtjeva. 
 
AD 5 
Temeljem zahtjeva  gospođe Koviljke Matušan Ilijaš  da se ispred njene garaže, smještene u 
Laginjinoj ulici (između kućnog broja 22 i broja 16a) postavi stupić, pristigao je odgovor Rijeka 
prometa d.o.o. u kojem navode da se ne može udovoljiti  njenom zahtjevu. Naime, izvidom su 
utvrdili da situacija na predmetnom dijelu nije toliko opasna s aspekta sigurnosti prometa i da stupić 
ne dolazi u obzir.  
 
AD 6  
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je nazočne vijećnike o podnesku gospodina Maria 
Martinisa, Ivana Grohovca 1, u kojem izražava nezadovoljstvo glede označenih parkirnih mjesta u 
ulici Šetalište Vladimira Nazora te u kojemu traži preregulaciju prometa osoba i vozila na navedenoj 
lokaciji.  
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti KD Rijeka plusu uz molbu da njihove stručne službe iziđu na teren i 
izvrše provjeru jesu li parkirna mjesta u ulici Šetalište Vladimira Nazora iscrtana u skladu s 
prometnim i sigurnosnim propisima. Zatražiti da se u što kraćem roku očituju o načinu 
rješavanja navedene problematike, te da iznađu najbolje rješenje koje bi osiguralo sigurno i 
nesmetano prometovanje za naše građane. 
 
AD 7 
Predsjednik VMO  Sanjin Matijević je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristiglu zamolbu 
Vijeću gospodina Bruna Mažuranića  za proširenje javne rasvijete u Parku Kozala prioriteta za 
2016. godinu 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev dalje proslijediti nadležnim službama. 
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AD 8 
Temeljem upita gospođe Dubravke Celeste „zašto park Kozala noću nije osvijetljen“ pristigao je 
odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti gdje se navodi kako su upravo započeli  
zamjenu postojećih rasvjetnih tijela s LED svjetiljkama s boljim svjetlotehničkim karakteristikama u 
Baštijanovoj ulici na potezu od kućnog broja 19 do ulice Oktavijana Valića. Uz novu rasvjetu i 
obrezivanje grana stabala koja zaklanjaju svjetiljke značajnije će se poboljšati osvjetljenje u parku.  
 
AD 9 
Temeljem telefonskih upita više građana “kad će se sanirati i oštećenja na nogostupu uzrokovana 
korijenjem drveća u ul. Baštijanova 25 do Kozala 11“, pristigao je odgovor Rijeka prometa u kojem 
navode da  su predmetna oštećenja posljedica djelovanja korjena stabala koja će se neprekidno 
pojavljivati. Predlažu privremeno saniranje asfaltom s time da konačno rješenje bude uređenje s 
granitnim kockama iz sredstava prioriteta MO Kozala .  
 
AD 10 
Temeljem zahtjeva gospodina Franca Barbisa da se što hitnije ukloni suho lišće sa nogostupa i 
prometnica na Kozali pristigao je odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti u kojem 
navode da je nalog za  vanrednim uklanjanjem lišća ovaj tjedan dat tri puta. Od toga 1 puta čišćena 
je Baštijanova ulica (23. 11.), a također navode da je efikasnost čišćenja i uklanjanja lišća u  
ovakvim vremenskim uvjetima znatno smanjena te će se novi nalog za isto dati čim to vremenski 
uvjeti dozvole. Planirano je nastaviti radove u ponedjeljak, 28. 11. 2016. godine. 
 
AD 11 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je obavijestilo nazočne o održanim sastancima i prijedlozima za 
prijavu na programski pravac „27.susjedstava“ u okviru programa Europske prijestolnice kulture – 
Rijeka 2020 i podršci kandidaturi kvarta Belveder-Brajda-Kozala na navedenome natječaju. 
 
Zaključak: 
Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog i podršku. 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


