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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  16.2. 2009. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  21. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
21. sjednica Kozale održana je 16. 02. 2009. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Dušan Kovačević  zamjenik predsjednika VMO   
- Mate Makale,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO 
- Pavao Komadina, član VMO   
-     Ivo Feranda, predsjednik pododbora za komunalnu problematiku 
-     Nikola Maravić, zamjenik pododbora za komunalnu problermatiku 
-     Kim Anić, ravnateljica OŠ Kozala 
-     Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
 
 

Usvajanje zapisnika s  20. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Riječki program lokalnog partnerstva 
2. Pristup groblju Kozala , informacija 
3. Informacija o Programu javnih potreba u kultguri Grada Rijeke za 2009. 
4. Mišljenje konzervatora u svezi  sanacije kolnika u Ulici M.Franelića 
5. Poziv Udruge za razvoj, ekologiju i energetiku o zajedničkoj organizaciji 

predavanja po MO 
6. Informacija o zahtjevu (telefonskom) gosp. Malesa za postavljanjem stupića u 

Ulici Uspon Vlaha Bukovca  
7. Dogovor oko proslave 8.Marta u MO Kozala  
8. Razno 
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AD 1 
 
Predsjednik VMO, gosp. Loris Rak predstavio je  prisutnima i ukratko obrazložilo uvjete 
Natječaja za "Riječki program lokalnog partnerstva" (ciljevi, kriteriji, rokovi i dr.). Nakon kraće 
rasprave  donijeti  su slijedeći 
 
Zaključci: 
 
� VMO Kozala usvojilo je prijedlog te će se prijaviti na Natječaj "Riječki program 
lokalnog partnerstva".   Zadužuje se tajnica da napravi snimku  predviñene lokacije, 
(OŠ Kozala) na kojima će se izvoditi radovi, kontaktira s ravnateljicom OŠ Kozala,  
pripremi materijale  i poduzme sve što je potrebno kako bi se u roku prijavili.  
� Za voditelja projekta imenuje se gosp. Ivo Feranda, a za  zamjenika gosp. Nikola 
Maravić. 
 

AD 2  
Gosp. Ivo Feranda  obavijestio je nazočne o pristiglom odgovoru KD Kozala d.o.o  glede  
zahtjeva VMO Kozala  o  potrebi za cjelodnevnim otključavanju svih ulaza u groblje. 
 
 
Zaključak: 
 

�Informacija primljena na znanje.  VMO je suglasno da gosp. Feranda  nastavi 
dalju   suradnju s K.D.Kozala d.o.o. 
 

 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvijestio je prisutne o  dopisu OGU za kulturu kojim nas 
obavještavaju  da je Povjerenstvo za ocijenu  Programa  "PROLJEĆE NA KOZALI" 
odobrilo tj. povećalo  iznos financijske pomoći  na 3.000,00 kn. Predlaže da se razlika u 
iznosu od 800,00 kuna utroši na poziciju 688 – reprezentacija. 
 
Zaključak: 
 
� Informacija o uvećanim sredstvima iz OGU za kulturu za program "Proljeće na 
Kozali" se prihvaća, kao i prijedlog  da se 800,00 kn utroši  na poziciju  688 – 
reprezentacija. 
 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvijestio je prisutne o dopisu Grada Rijeke, OGU za 
komunalni sustav  kao i prijedlogu konzervatora u svezi  sanacije kolnika u Ulici 
M.Franelića 
 
Zaključak: 
 
� Informacija  kao  takva primljena na znanje. 

 
AD 5 
Tajnica MO, ukratko je izvijestila  nazočne  o pristiglom pozivu Udruge za razvoj, ekologiju i 
energetiku kojim  predlažu suradnju i zajedničku organizaciju predavanja po MO. 
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Zaključak: 
� Prijedlog je prihvaćen. 
 
AD 6 
Tajnica VMO, ukratko je informirala nazočne o neugodnom telefonskom razgovoru s gosp. 
Malesom, iz Ulice Uspon Vlaha Bukovca br.6  i njegovom usmenom zahtjevu da se  ispred 
ulazu u njegovu kuću postave stupića  
 
Zaključak: 
 
� VMO Kozala ne može, niti će raspravljati o zahtjevima grañana bez njihova pisanog 
zahtjeva. 

 
 
 
AD 7 
Predsjednik VMO, g. Loris Rak izvijestio je prisutne o predstojećim aktivnostima: 
Ekološka akcija  "Lijepa škola" održati će se u petak, 13.3.2009. u 13:00 sati , ispred 
OŠ Kozala. Za učesnike akciju  osigurati će se topli obrok, topli napitci kao i  rukavice i 
baje. U akciji će  učestvovati korisnici prihvatilišta za beskućnike "Ruža Sv.Franje", aktiv 
žena Kozala , djelatnici škole i uzenici. 
Meñunarodni dan žena - 8. Mart  - već tradicionalno žene Kozale  proslavile bi u subotu 
7.ožujka 2009. Pošto  nije  napravljen  program za ovu godinu, VMO Kozala će im pomoći 
oko same organizacije i u tehničkom smislu.  U slučaju da se ne snañu za pokrivanje 
troška domjenka za izvoñače,VMO je spremno odreći  se iznosa od 500,00 kn 
RERPREZENTACIJA za VMO u njihovu korist. 
 
Zaključak: 
 
� Vijeće MO usvojilo je obavijest o predstojećim aktivnostima, kao i spremnost o 
odricanju iznosa od 500,oo kn - reprezentacije za VMO u korist žena Kozale  
 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednika  VMO Kozala. 

 
Dragica Šibenik Loris Rak 
 
 
 

 

 
. 


