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ZAPISNIK 

S   35. SJEDNICE VMO KOZALA 
 
 

35. sjednica VMO Kozala  održana je 28. svibnja 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  34.  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 "Za naše Vidrice"" 
2. Izvješće o provedbi programa iz područja sporta 
3. Informacije o predstojećim aktivnostima VMO 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 

Na ekološkoj akciji čišćenja sudjelovalo tridesetak volontera među kojima roditelji djece koji pohađaju 
vrtić Vidrice, djelatnici vrtića, štićenici prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje", te članovi Vijeća MO 
Kozala, u sklopu akcije  "Za naše Vidrice" organizirali su 22. svibnja 2013. ekološku akciju uz uređenje 
stepeništa i kućice. Novčanim sredstvima (donacijom) uplaćenih od  Globus igre d.o.o. u iznosu od 
2.000,oo kn kupljen je neophodan materijal (pjesak, cement, glet masa, fasadna boja....) za sanaciju 
oštećenog stepeništa, gazišta i kućice (spremište igračaka) uz vrtić. Sredsta poticaja iz donacija 
utrošena su kako je i  planirano za kupnju T-shrit maja za učesnike sportskog programa. 
 
 
 
 Zaključak: 

 
Vijeće  je  informaciju primilo na znanje. 
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AD 2 

Dana 23. svibnja u sklopu obilježavanja "Proljeća na Kozali" u Osnovnoj školi Kozala proslavljen je i 
Dan škole uz mnogobrojne zanimljive aktivnosti. Svečanost je započela  turnirom u košarci, zahvaljujući 
dobroj organizaciji prof. Cvitana i trenera Damir Rajković  privukao je veliki broj učenika i učenica. Na 
turniru košarke prvo mjesto    osvojila je ekipa OŠ Kozala, drugo mjesto pripalo je ekipi OŠ Srdoči, dok 
su 3 mjesto osvojili dečki iz OŠ Gornja Vežica.  Istovremeno se održavao i šahovski turnir na kojem su 
sudjelovali učenici 1. do 4. razreda turnir u šahu koji je nadgleda profesor Cvitan. Po završetku turnira 
poredak je izgledao ovako: 1. mjesto pripalo je Karlu Živković, učeniku 2. razreda, 2 mjesto osvojio je 
Franko Čorak, a 3. mjesto pripalo je Benjaminu Miočić-Stošić. U  ime škole i MO Kozala  učesnicima 
priznanja i medalje uručila je zamj. predsjednika VMO Kozala, Renata Tomić koja je naglasila  važnost 
bavljenja sportom i fair-play u igri. Sigurno najveća od svih nagrada je uspomena na 
međusobno druženje i  uloženi trud  prof. Cvitana. Ni vremenske nepogode u subotu,25.5. nisu 
spriječile boćarsku ekipu u  sastavu  u osvajanju 1. mjesta ekipa cura "Lili", 2. mjesto "Mraka" i  3. 
mjesto "MSZ".U večernjim satima u sjedištu MO, vodila se prava bitka  za prvo mjesto u briškuli i trešeti 
koje su više nego zasluženo odnijele gospođe Rubeša Jelka i  Simeunović Smiljka, drugo mjesto pripalo 
je našim susjedima iz MO Centar Sušak gospodinu Zvonku Bakoviću i Begnaminu Staniću, a treće 

mjesto i brončane medalje dobili su Edo Šegon  i Željko Momčilović.  

 

Zaključak: 

Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
AD 3 

 
U sklopu priprema za program "Birajmo naj okućnicu..", predloženo je da se imenuje  komisija (u 
sastavu kao i prošle godine) i da se  nakon toga pozovu učesnici  akcije kako  bi im se uručila priznanja 
i  nagrade (poklon bonovi). 
 

Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog. 

 

AD 4 
Na temelju  prispjelog  e-mail-a OGU za komunalni sustav i saznanja da nakon izvršenih zahvata  tj. 
uklanjana osušenog stabla u ul.Vjenceslava Novaka 5   navedena površina nije više pogodna za 
postavu klupica kako je ranije bilo dogovoreno,  Vijeće mjesnog odbora Kozala  donosi  
 
Zaključak: 

Prihvaća se prijedlog da se planirana sredstva za uređenje platoa i postavljanje klupice utroše za 
povišenje i ličenje ograde  u ul. Vjenceslava Novaka kod k.br.5,  a da se jedna  klupica   postavi na 
Volčićevom trgu iza k.br. 2  (boćalište). 
 
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 18 sati. 
 

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

 


