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ZAPISNIK 
S   46. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

  
46. sjednica Kozale održana je 26. svibnja 2014. (ponedjeljak) s početkom u 19,30 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, tajnica MO Kozala 

 
 

DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o provedbi programa : 

- Ekološka akcija u OŠ Kozala 
- Ekološka akcija u  vrtiću  Vidrice 
- Čišćenju i ureñenje okoliša u Baštijanovoj ulici 

2. Informacije o predstojećim aktivnostima VMO 
3. Razno  

 
 

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 četvrtak 8. svibnja 2014. pod nazivom "Lijepa 
škola". Na ekološkoj akciji čišćenja sudjelovalo je oko 40-tak volontera (učenika, nastavnika , 
štićenika Prihvatilišta i dr.) Nakon tri sata neprekidnog rada, učenici i djelatnici OŠ "Kozala" 
predvoñeni  ravnateljicom škole, gospoñom 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, grañevinski otpad). Po završetku akcije učesnici  su 
se okupili u  kantini škole kako bi se  osvježili sokovima.  
 
Zaključak: 
Članovi VMO Kozala primili  su navedeno  na znanje. 
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AD 1/2 
U ekološkoj akciji čišćenja pod nazivom  "Za naše Vidrice"  9. svibnja 2014. g. sudjelovalo je 
tridesetak volontera meñu kojima roditelji djece koji pohañaju vrtić Vidrice, djelatnici vrtića, 
štićenici prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje", te članovi Vijeća MO Kozala.   
 
Zaključak: 
Članovi VMO Kozala primili  su navedeno  na znanje. 
 
 
AD 1/3 
 
U akciji "Čišćenju i ureñenje okoliša u Baštijanovoj ulic kod k.br.25" sudjelovalo je petnaestak 
volontera većim dijelom bili su to štićenici prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje", te 
dva člana Vijeća MO Kozala i tajnica MO.  Ureñeno je stepenište, uklonjena nepoželjna 
vegetacija i raslinje oko  sjenice. Radovi na ureñene staze nastaviti će se  nakon što stignu 
kameni oblutci kao i humusna zemlja  koji su  naručeni već davno.   
 
Zaključak: 
Članovi VMO Kozala primili  su navedeno  na znanje. 
 
 
AD 2 
 
Sportskim susretima povodom dana Svetog Vida pridružit će se i predstavnici iz MO Kozala, 
boćari i kartaši. Susreti se održavaju 30. svibnja   2014. godine u prostoru SRC "Zamet".. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
 
OGU za poduzetništvo uputio je zahtjev caffe bara "Barbara u kojem se traži odreñivanje 
kasnijeg završetka radnog vremena (do 02,00 sata) za dan 12, 15, 18  i 23.  lipnja 2014.g. 
Produženje radnog  vremena se traži radi organiziranja praćenje prijenosa utakmica 
Svjetskog nogometnog prvenstva. 
  
Zaključak: 
Daje se suglasnost za produženje radnog vremena caffe bara "Barbara"  pod uvjetom 
da razina buke iz Caffe bara u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima. 
 
 
AD 3/1 
OGU za komunalni sustav uputio je zahtjev kojim traži  suglasnost VMO da se uklone sprave 
postavljene prije 5-6 godina (tobogan i ljuljačka)  iz  zatvorenog okoliša zgrade u Ul. J.Račića 1B, 
jer spomenuta površina nije u vlasništvu Grada..  
 
Zaključak: 
Daje se suglasnost za uklanjanje sprava (tobogan,ljuljačke) iz  zatvorenog okoliša zgrade u 
Ul. J.Račića 1B. 
 
 
 
A3/2 
 
Predsjednik je Vijeću obavijestio je  nazočne o pristigloj  zamolbi stanara Trinajstićeve ulice 
kojom traže postavljanje još najmanje dva dodatna kontejnera  za odlaganje komunalnog 
otpada kod k.br. 8B u Trinajstićevoj ulici. 
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Zaključak: 
 
• Zamolbu stanara proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke i KD Čistoća i 

zatražiti povratnu informaciju  o učinjenom.  
  

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 
sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 
 
 


