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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-13/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  20. travnja 2010. 

 
 

  ZAPISNIK 
S  35. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

35. sjednica Kozale održana je  20. travnja  2010. (utorak) 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 i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Nije nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Dogovor o ekološkoj akciji "Za naše Vidrice"   
2. Dogovor o ekološkoj akciji "Lijepa škola" 
3. Dogovor o programu "Najljepši  balkon, vrt i okućnica" 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
AD 1 
 
Usvojen je prijedlog da se  ekološka akcija "Za naše Vidrice" održi u subotu 24.  travnja 
2010. 
 
Zaključak: 

• Akcija će se organizirati u suradnji s PCO Maestral, PPO Vidrice i 
Prihvatilištem  za beskućnike " Ruže sv. Franje" 

• Akcija će se održati u povodu Dana planeta zemlje. 
• Zadužuje se tajnica da u kontaktu s nadležnim službama dogovori 

potrebne količine toplog obroka, rukavica, te način odvoza smeća (baje). 
• U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, eko akcija se odgaña za 15. 

svibnja 2010. 
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AD 2 
 
Usvojen je prijedlog da se  ekološka akcija "Lijepa škola" održi u četvrtak 22.  
travnja 2010. 
 
Zaključak: 

• Akcija će se organizirati u suradnji s OŠ Kozala i Prihvatilištem za 
beskućnike " Ruže sv. Franje" 

• Akcija će se održati u povodu Dana planeta zemlje. 
• Zadužuje se tajnica da u kontaktu s nadležnim službama dogovori 

potrebne količine toplog obroka, rukavica, te način odvoza smeća 
(baje). 

 
AD 3 
 
Informaciju o  prikupljanju prijava za akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor"  dao je predsjednik Vijeća gosp. Rak. Nakon kratke rasprave donesen je 
slijedeći  
 
Zaključak: 

• članovi komisije u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2010" 
u MO Kozala su Mate Makale i Nikola Maravić, a predsjednik komisije je 
Gordana Petrović 

• komisija će odlučiti na koji način će rasporediti 1.500,00 kn koje su 
osigurane od strane Odjela GU za poduzetništvo za nagrade 

• svi sudionici akcije će dobiti sadnicu za koje je Odjel za poduzetništvo 
osigurao. 

 
 

AD 4 
 
1)  
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili očitovanje Grada Rijeke, Direkcije plana,  
razvoja i izgradnje glede zahtjeva Jadranke Domić – Mazzeti  za postavljanjem stupića 
ispred k.br.20 u Brajšinoj ulici, u kojem navode da ostaju pri stavu iz odgovora od 
13.3.2009. tj.  da stupiće ne mogu  odobriti na navedenoj lokaciji. 
  
Zaključak:  

• Vijeće prihvaća stručno mišljenje nadležnih službi. 

  
 
2) 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili očitovanje  Grada Rijeke, Direkcije  plana, 
razvoja i izgradnje  i Rijeka prometa  glede upućenog im dopisa i  pozitivnog mišljenja 
VMO  za postavljanja "betonskih gljiva" ispred  ulaza u zgradu na adresi Josipa Račića 
1a. 
 
Zaključak: 

• Vijeće prihvaća prijedlog Rijeka prometa da se umjesto "gljive" iscrta 
horizontalna oznaka zabrane zaustavljanja i parkiranja ispred ulaza u 
zgradu Josipa Račića 1 a. 
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3) 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili očitovanje  Grada Rijeke, Direkcije  plana, 
razvoja i izgradnje  i Rijeka prometa  glede upućenog im dopisa i  pozitivnog mišljenja 
VMO  za postavljanja  stupića na nogostupu u Ulici Kozala od k.br.2 do k.br.26 
 
Zaključak: 

• Vijeće prihvaća  prijedlog Rijeka prometa da nakon završetka radova u Ulici  
Kozala (radovi vezani za izgradnju zaobilaznice) pristupe analizi. 

 
 
4) 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili odobrenje  Grada Rijeke, Direkcije  plana, 
razvoja i izgradnje  i Rijeka prometa  za postavljanja  stupića na nogostupu u Ulici Ante 
Kovačića kod k.br. 17 
 
Zaključak: 

• Vijeće je informaciju primilo na znanje. 
 
5)  
 
Tajnica je napomenula da od svibnja 2009. godine nije dobiven odgovor od ŽUC-a na 
dopis za postavljanjem treptača u Laginjinoj ulici kod Muzičke škole. 
 
Zaključak: 

• Jednoglasno je zaključeno da je potrebno uputiti požurnicu i zatražiti 
očitovanje što je do sada učinjeno. 

 

6)  
VMO predlaže zajedničko druženja članova  VMO Kozala s Kvartetom  Veljak  na kraju 
mandata. 
 
Zaključak: 

• Prijedlog o organiziranju zajedničkog druženja s Kvartetom  Veljak  u 
mjesecu svibnju  jednoglasno je prihvaćen   

• odobrava se utrošak 500,00 kn  sa poziciji 1073- reprezentacija VMO. 
 
 
 

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: 

Predsjednika  VMO Kozala. 
 

Dragica Šibenik Loris Rak 
 
 

 

 
 


