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PRIMORSKO-GORANSKA 
ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-09 -1 
Rijeka,  27. kolovoza  2009. 

   
 
 

ZAPISNIK 
S  27.  SJEDNICE VMO KOZALA 

 
27. sjednica Kozale održana je 27. kolovoza (četvrtak) s početkom u 18:00 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 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Nije nazočan: 
 
- Pavao Komadina, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s  26. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Zahtjevi grañana: Ive Zrilića  i Marinka Koljanin 
2. Zahtjev za korištenje prostorija MS – Udruga grañana "Zlatna lotos" 
3. Razno  

 
AD 1 
Predsjednik VMO, gosp. Loris Rak ukratko  je informirao nazočne o pristiglom: 
1. E-mail gospodina Marinka Koljanina, Stari Voljak k.br.2 kojim traži pomoć MO u svezi 
      problema oko parkiranja u Ulici Šetalište Vladimira Nazora  
2. Pismenom zahtjevu gosp. Ive Zrilića iz Šetališta  Vladimira Nazora 6, a kojim traži 
      postavljanje betonskih gljiva ispred ulaza u stambenu zgradu tj. garažu u Šetalištu  
      Vladimira Nazora k.br.6. 
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Zaključak: 
 
�   Zahtjev gosp. Zrilića riješiti u paketu s zahtjevima stanara Ulice Šetališta Vladimira 
      Nazora  (Marinka Koljanina i dr.) na skupnom sastanku (Koljanin, Rak, Zrilić, Mrvoš 
      i Borčić)  zakazanom za  23. rujna 2009.u Rijeka prometu d.o.o, kod gospodina 
      Čedomira  Borčića. 
 

 

AD 2 
 
Tajnica je Vijeće upoznala s pristiglim zahtjevima : 
 
 Udruge grañana "Zlatni lotos",ðurñice Kovačić za korištenjem prostora MS uz naknadu  
od 1.9.2009  za vježbe joge (navedena već godinama je korisnik prostora, ugovor raskinut 
poradi ljetne stanke-malog broja korisnika) na adresi Volčićev trg br. 2.   
 
Zaključak: 
 
� Daje se pozitivno mišljenje zahtjevu ðurñice Kovačić – Udruzi grañana "Zlatni lotos" 
   za korištenje prostora (dvorane)  MS uz naknadu  od 1.9.2009 . na Volčićevom  trgu 
   k. br. 2. 
 
AD 3 
 
Tajnica je Vijeće upoznala s pristiglom zamolbom grañana - roditelja učenika OŠ 
Kozala, kayo I sve češćim usmenim pritužbama grañana (roditelja učenika) na 
ponašanje vozače te njihovo nepropisno parkiranje na području MO Kozala, pogotovo 
to se odnosi na dio Ulice Kozala od k.br.2 (autobusna stanica "Ante Kovačića" kod OŠ 
Kozala) do k.br.26 ( pizeria  Do it). 
 
 

Zaključak: 
� Zatražiti od Direkcije za prometno redarstvo uvoñenja pojačanje ophodnje  u   

navedenim ulicama, a u cilju poduzimanja tj. uvoñenja represivnih mjera prema 
prekršiteljima propisa, zbog toga što svakodnevno ometaju prolaz i time dovode u 
opasnost  pješake (djecu), zbog  nepropisno  parkiranih osobnih vozila i nepoštivanja  
prometnih propisa. Isto tako zatražiti povratnu informaciju o učinjenom. 

 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:             Predsjednika  VMO Kozala. 

 
Dragica Šibenik                         Loris Rak 
  
 


