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ZAPISNIK 

S 27.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

 27.  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana  30. siječnja  2013. godine ,s početkom u 15,00 sati  
 

Sjednici su bili nazočni:  
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO 
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenica predsjednika VMO 
3. Teo Božanić, član VMO 
4. Valić Franjo,član VMO 
5. Ivana Prpić, tajnik MO 
 

 

Sjednici nisu bili nazočni:  
 
6. Jordan Ante, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu VMO za 2012. godinu 
2. Informacija o završetku radova po  prioritetima za 2012. godinu 
3. Izvještaj o održanom memorijalnom rukometnom turniru "Zvonimir Škerl" 
4. Zahtjevi grañana 

 
 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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Ad.1 
             Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa izvještajem o radu za 2012. godinu, te  zahvalio 
se vijećnicima na uloženom trudu u pripremi i sudjelovanju u aktivnostima (Izvještaj u prilogu) 

 Vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o radu za 2012. godinu  
 

 
Ad.2 

Predsjednik upoznao vijećnike o završetku radova iz prioriteta za 2012. godinu na Pulcu, uz 
napomenu da su radovi asfaltiranja Ulice Pulac prema Katarini  dosta nekvalitetni i da je potrebno 
dogovoriti sastanak sa Rijeka prometom, kako bi nam dali detaljne informacije o pripremama 
radova i njihovom završetku.  

Takoñer napominje da radovi na dječjem igralištu Lukovići se i dalje odvijaju uz napomenu 
da sada bi trebalo napraviti potporni zid na koji se nadovezuje željezna ograda, a radovi se 
odvijaju sporo zbog vremenskih prilika. 
Predsjednik predlaže da se upute dopisi Rijekaprometu da se održi zajednički sastanak  i sa 
Odjelom za komunalne djelatnosti  po istom pitanju. 
 
Takoñer predsjednik upoznaje  Vijeće o stanju na rukometnom igralištu pored Osnovne škole 
Belvedere .  

Rukometno igralište asfaltirano je 2010. godine lijevanim asfaltom koji je postavljen 
preko starog asfalta. Nedugo nakon završetka radova 2010. godine počele su se 
pojavljivati  izbočine (hupseri) na koje smo mi usmeno ukazivali Rijekaprometu. Isti je u 
nekoliko navrata izlazio na teren te sanirao nedostatke u kvaliteti izvedenih radova. 
Nakon toga ponovno su se počele pojavljivati izbočine i to u većem broju i još u većem 
obimu, isto je došlo do pucanja asfalta. Nakon tih upozorenja prema Rijekaprometu da 
postoji opasnost od nesreće na igralištu igralište je djelomično i vrlo loše sanirano tako 
da danas ima veliki broj hupsera-izbočina kao i višestrukih  dugih pukotina na igralištu. 
U ovom trenutku stanje na igralištu je tako da predstavlja veliku opasnost za sve 
korisnike igrališta prvenstveno za djecu OŠ Belvedere i djecu mlañe dobne uzrasti iz 
RK Kozala kao i za ostale korisnike mladeži iz Mjesnog odbora Brašćine-Pulac. 
Predsjednik  smatra da je igralište izvedeno nestručno,  nekvalitetno i da ovakve 
vrste sanacije bušenjem hupsera – izbočina nije rješenje te treba  donijeti 
kvalitetno rješenje, predlaže da je potrebno uputiti dopis za hitnim sastankom i 
iznalaženju rješenja. 

 
 
Vijeće jednoglasno podržava i prihvaća mišljenje predsjednika   
 
         
 
Ad.3. 
 Predsjednik upoznao vijeće o održanom 21. memorijalnom turniru "Zvonimir Škerl" Turnir 
koji se odigrao u  nedjelju, 20.01.2013., sa početkom u 09.00 sati. 
Ekipe učesnici su "Zamet", "Ogulin", "Karlovac", "Trogir", "ZG Dubrava" i domaćin "Kozala". 
Rukometaši Zameta pobjednici su 21. Memorijala Zvonimir Škerl koji se igra za uzrast mlañih 
kadeta. Zamećani su u finalu bili uspješniji od vršnjaka iz Kozale koje su svladali 26:24 u 
neizvjesnom ogledu. Zamećani su na kraju bili spretniji, Kozali nije pomoglo ni 13 pogodaka Halila 
Jaganjca. Treće mjesto osvojili su rukometaši Karlovca koji su pobijedili ZG Dubravu 
20:12.Nagrada za najboljeg igrača otišla je u ruke Tina Lučina iz Zameta, dok je najbolji strijelac 
bio Halil Jaganjac iz Kozale. Mateo Radočaj (Karlovac) izabran je za najboljeg vratara.  
 
Vijeće uz pohvalu informaciju primilo na znanje. 
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Ad. 4 
 
Predsjednik upoznao vijećnike sa pristiglim mailom gospoñe  Sandre Ivanišević a vezano za 
ocrtavanje pješačkog prijelaza u Ulici Kozala . 
Sukladno zahtjevima grañana kao i analizom prometovanja pješaka u predmetnoj Ulici  
predsjednik predlaže  da u cijeloj dužini ulice Kozala na području MO Brašćine-Pulac postoji samo 
jedan pješački prijelaz i to kod OŠ Belvedere. S obzirom da grañani Ulice Vinogradska, Drenovski 
put i dio Ulice Kozala koji koriste autobusnu čekaonicu preko puta Kozala br.60A moraju 
nepropisno prelaziti cestu i ugrožavati svoj život jer je prvi pješački prijelaz 200 m udaljen kod OŠ 
Belvedere, potrebno je ocrtati na prijelazu k.br. 60 A. 
Takoñer vijećnik Franjo Valić predlaže da se ocrta pješački prijelaz u Ulici Kozala kod k.br. 87, iz 
istog razloga. 
Vijeće jednoglasno podržava prijedloge. 
 
 
Sjednica je završila  u  17,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 

 

 


