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ZAPISNIK 

S   34. SJEDNICE VMO KOZALA 
 
 

34. sjednica VMO Kozala  održana je 23. travnja 2013. (utorak) 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 i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO  
  
Nije nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO 
-  
Usvajanje zapisnika sa  33.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika  VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o provedbi programa iz područja ekologije "Lijepa škola" 
2. Komunalni prioriteti za 2014.- prijedlozi i usvajanje 
3. Informacije o predstojećim aktivnostima VMO 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća Loris Rak upoznao je Vijećnike o održanom ekološkoj akciji čišćenja okoliša OŠ 
Kozala uoči Dana planeta Zemlje, u petak, 19. travnja 2013. pod nazivom "Lijepa škola". Na ekološkoj 
akciji čišćenja sudjelovalo je oko 100-stotinjak volontera (učenika, nastavnika , štićenika Prihvatilišta i 
dr.) Nakon tri sata neprekidnog rada, učenici i djelatnici OŠ "Kozala" predvođeni  ravnateljicom škole, 
gospođom Kim Anić, dečki iz Prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv.Franje", predstavnici Vijeća MO 
Kozala i  volonteri napunili  jedan kontejner (baje) za krupni otpad smećem  (raslinje, papir, građevinski 
otpad).  Po završetku akcije učesnici  su se okupili u  kantini škole kako bi se okrijepili hranom i osvježili 
sokovima.  
 
 
 Zaključak: 

 
Vijeće  je  informaciju primilo na znanje. 



 2 

 
 
AD 2 

 
Predsjednik VMO Loris Rak dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge granana za usvajanje  
prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu (prioriteti). 
 
Zaključak: 

Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2014. godinu kako slijedi: 

 

1 Postavljanje zaštitne ograde i dogradnja stubišta u Laginjinoj ulici između k.br. 16a i 16 
 

2. Saniranje stepeništa (u cijeloj dužini) koje povezuje ul. A.Mamića kod k.br.9 odnosno ispod 
k.br.6) početkom ulice F.Prešerna 
 

3 Postavljanje rukohvata (gornjem i donjem dijelu ulice) u prolazu između k.br.7 u ul. A.Mamića 
i k.br.9 u Baštijanovoj ulici 
 

4 Postavljanje slavine sa pitkom vodom u Parku Kozala (Volčićev trg 2 - Baštijanova 25) 
 

5 Sanacija odvodnje oborinskih voda u ul. Ante Kovačića 7  ispod k.br.21 (OŠ Kozala) i k.br.7  
(uz trafostanicu) 

6 Nadogradnja potpornog zida u ul. Ante Kovačića ispod k.br. 21  i k.br.7  
 

7. Uklanjanje ostataka 2 kioska (temelji) uz hortikulturno uređenje istog u ul. Ante Kovačića (uz 
igralište OŠ Kozala) tj. preko puta k.br. 8  i 10 u ul. Ante Kovačića 

8. Proširenje javne rasvjete iza k.br.40 u ul. Kalvarija (okretište) 
 

9. Proširenja javne rasvjete - Park Vladimira Nazora-II faza 

 
10. Postavljanje zaštitne ograde preko puta k.br.8 i 10 u ul. Ante Kovačića (uz igralište OŠ 

Kozala) 

11. Saniranje oštećenja na zaštitnoj ogradi i ličenje iste u ul. Ante Kovačića k.br.12 

 
12. Izgradnja potpornog zida u ul. Kalvarija -k.br.40 (okretište) 

AD. 2/1 

Predsjednik predlaže da se od KD Rijeka prometa  zatraži izgradnja upuštenog prijelazi za invalide i to 
na slijedećim lokacijama: pješački prijelaz kod k.br.15 u ul. Vjenceslava Novaka–Kozala i ulici 
Omladinska kod k.br.2. 

 

Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
 
AD. 3. 

 
Sportskim susretima povodom dana Svetog Vida pridružit će se i predstavnici iz MO Kozala, 
boćari i kartaši. Susreti se održavaju 1. lipnja 2013. godine u prostoru SRC ". 
 
Zaključak: 

Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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AD. 3/1 
U sklopu priprema za sportske aktivnosti Kozale i planiranom programu, predložen je zajednički 
sastanak sa sudionicima programa i sportašima u petak, 10. svibnja 2013. godine kako bi se podrobnije 
dogovorili detalji. 

Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog. 

 

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

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 

 


