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ZAPISNIK 

S   33. SJEDNICE VMO KOZALA 
 
 

33. sjednica VMO Kozala  održana je 13. ožujka 2013. (srijeda) s početkom u 16 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Pavao Komadina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  32.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika  VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o provedbi programa "Obilježavanje Međunarodnog dana žena" 
2. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća Loris Rak upoznao je Vijećnike o održanom programu "Dan žena na Kozali"  koji 
se održao u subotu,9. ožujka 2013. u 17 sati. Uz takeover Vivaldiievog "Proljeća" uz izvedbi Valtera 
i Maje Veljak i pratnju  Vakane Takahashi Vondra  započeo je program obilježavanja Dana žena na 
Kozali.  Mnogobrojna publika uživala je u ne samo u zanimljivom glazbenom programu – za klavir i 
violinu već i u prigodnim pjesmama zbora Udruge osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom, 
Ženskog pjevačkog zbor Kluba umirovljenika i starijih osoba  Belveder Kozala, plesa DŠR Zumba 
Centar Andrea i recitaciji pjesnikinje Ivane Klovar iz Svilnog. Naša draga voditeljica, Gordana 
Petrović i ovaj put  je bila više nego izvrsna u vođenju programu.  Okupljene je razveselila izložba 
slika pod nazivom "Žene i cvijeće" amaterske slikarice  Mire Pugelj, te izložba radova u drvu i 
zvončića u gipsu štićenika Prihvatilšta za beskućnike "Ruže sv. Franje". Podijeljeno je i 120  crvenih 
ruža  (donacija) pripadnicima ljepšeg spola. 
 
Zaključak: 

 
Vijeće  je  informaciju primilo na znanje. 
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AD 2 
 

Predsjednik  je upoznao vijećnike sa pristigil e-mailom iz Doma zdravlja, kojim nas obavještavaju 
kako u njihovu objektu,  Laginjina 22, dolazi do učestalih začepljenja kanalizacije a samim tim i do  
istjecanja fekalnih voda kroz šahte u dio okoliša koji se nalazi uz stomatološke ordinacije. Zbog 
smrada i mogućnosti zaraze, mole žurno rješavanje navedenog problema. Ujedno mole uređenje i 
čišćenje zelenih površina -  okoliša uz objekt Laginjina 22 kojeg Dom zdravlja PGŽ nije u 
mogućnosti  održavati. Vijeće se već obraćalo nadležnim službama. Kako mjesnom odboru pristižu 
zamolbe  i drugih građana za rješavanjem navedenog, Vijeće predlaže ponovno pokretanje 
postupka. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je odlučilo ponovno pokrenuti rješavanje navedenog problema i uputiti dopis 
nadležnim službama 

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Ppredsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 

 


