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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-16 
Rijeka, 10. rujna 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
8. sjednica VMO Kozala održana je 10. rujna 2019. godine (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Kozala, Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili prisutni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Kristian Starčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Opravdano odsutni: 
- Ines Mijić, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Dnevni red 
 

1. Nadopuna prijedloga (izmjena u nazivu pod r. br. 35) komunalnih prioriteta za 2020. godinu 
2. Informacija o održanom sastanku s predstavnicima Grada Rijeke, KD Rijeka plus i KD Rijeka 

promet na temu proširenja zone naplate parkiranja u Brajšinoj ulici te ulicama Vjenceslava 
Novaka i Ante Kovačića 

3. Izmjena lokacije za provedbu planirane eko akcije (program VMO „Za naše Vidrice“) radi  
energetske obnove u DV „Vidrice“ 

4. Zaključak o podršci DSR „Kvarner“ za održavanje sportskog programa pod nazivom „Sportiraj 
u kvartu“ u subotu 21. rujna 2019. godine  

5. Informacija o zahtjevu gospodina I. R. za hitnu sanaciju vanjskog zida u Ulici Vjenceslava 
Novaka 18 

6. Informacija o zahtjevu gospođe I. K. za obilježavanje žutom linijom pješačkog prolaza u Ulici  
Mirka Franelića 

7. Prijedlog za imenovanje parka Kozala 
8. Razno 
 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove Vijeća o održanom sastanku s  
predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav na kojem  se među ostalim 
raspravljalo o komunalnim prioritetima MO. Vijeće je nakon rasprave izrazilo zadovoljstvo s 
činjenicom da može pisanim putem uputiti OGU za komunalni sustav pojašnjenje - nadopunu 
zahtjeva pod r. br. 35, a koji se odnosi na građevinsko i hortikulturno uređenje Volčićevoga trga.  
 
Zaključak: 
Uz proslijeđene prijedloge komunalnih prioriteta za 2020. g. stručnim službama Grada 
dostaviti obrazloženje da se, s obzirom da navedeni projekt uređenja Volčićevoga trga 
iziskuje ogromna sredstva (izrada projekta za cjelovito uređenje u skladu s DPU-om), a koja  
MO ni na koji način ne može osigurati , predlaže  izmjena naziva prijedloga pod r. br. 35 u 
PRIVREMENO uređenje Volčićevog trga. Način uređenja prepušta se stručnjacima 
krajobrazne arhitekture.   
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AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove Vijeća o održanom sastanku s  
predstavnicima KD Rijeka promet,  KD Rijeka plus i odjela gradske uprave koji je organizirala  
pročelnica OGU za komunalni sustav, a na kojem se raspravljalo o njihovu prijedlogu za 
proširenjem zone naplate parkiranja na ulice Brajšina, Vjenceslava Novaka i Ante Kovačića. Nakon 
poduže rasprave, Vijeće je zaključilo da se proširenjem zone naplate parkiranja neće riješiti 
osnovni problem koji je prisutan, a to je nedostatak parkirnih mjesta, odnosno problem bi u 
najboljoj varijanti ostao isti, a građamina bi se samo stvorio novi financijski izdatak. Stoga, Vijeće je 
jednoglasno donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
Vijeće ne podržava prijedlog stručnih službi Grada Rijeke o proširenju zone naplate 
parkiranja u ulicama Brajšina, Vjenceslava Novaka i Ante Kovačića. Zaključak proslijediti 
OGU za komunalni sustav, KD Rijeka promet i KD Rijeka plus te Direkciji za mjesnu 
samoupravu. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević obavijestio je prisutne da se planirana eko akcija VMO „Za naše 
Vidrice“ poradi započetih radova energetske obnove zgrade vrtića „Vidrice“ ne može  realizirati te 
predlaže da se sredstva u sveukupnom iznosu preusmjere na novu lokaciju, za eko akciju u OŠ 
„Kozala“. 
 
Zaključak: 
Planirana akcija čišćenja i uređenja umjesto u vrtiću „Vidrice“ održat će se na području OŠ 
„Kozala“ u Ulici Ante Kovačića 21. Također, odobrava se potrošnja planiranih sredstava (u 
iznosu od 3.750,00 kn), za realizaciju  eko akcije na novoj lokaciji. U dogovoru s 
ravnateljicom škole sanirat će se oštećenja na fasadi, orezati zelenilo i očistiti okoliš.  
 
 
AD 4 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić obavijestio je nazočne o iskazanom interesu DSR 
„Kvarner“ da se u subotu 21. rujna ove godine organizira druga po redu manifestacija „Sportiraj u 
kvartu“. Na dan manifestacije najmlađi će moći sudjelovati u „sportskoj početnici“ - poligonu u 
parku pripremljenom baš za njih. Također, održat će se i prezentacija karatea i rukometa uz 
sudjelovanje malih i velikih rukometaša MRK „Kozala“. Za one natjecateljskog duha tu će biti i 
turniri u pikadu, stolnom tenisu i badmintonu. Nakon rasprave donijet je sljedeći 
 
Zaključak: 
Manifestaciji „Sportiraj u kvartu“ daje se suglasnost za održavanje te će ista održati u 
subotu 21. rujna 2019. godine u sjedištu MO Kozala i parku Kozala. 
 
 
AD 5 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević upoznao je Vijeće s dopisom gospodina I. R. kojim traži hitnu 
sanaciju vanjskog zida u Ulici Vjenceslava Novaka 18. 
 
Zaključak: 
Dopis gospodina I. R. proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
 
AD 6 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević upoznao je Vijeće s zahtjevom gospođe I. K. za obilježavanje 
pješačkog prolaza u Ulici  Mirka Franelića žutom linijom. 
 
Zaključak: 
Dopis gospođe I. K. proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
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AD 7 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić dao je prijedlog za uvrštavanje u Fond imena Grada 
Rijeka područja parka na Kozali. Park se nalazi na k. č. br. 2806 i k. č. 2808,  k. o. Stari Grad, a put 
na k. č. 2807, k. o. Stari Grad. Smješten je između ulica Baštijanove i Petra Kobeka te Volčićevoga 
trga i groblja Kozala. Naime, taj park nema službeno ime, već se neslužbeno zove samo „Kozala“,  
pa predlagatelj smatra da bi taj park trebao dobiti ime po pok. Zvonimiru Škerlu, mladom 
rukometašu i jednom od prvih kozalskih branitelja koji su dali svoj život u Domovinskom ratu. 
 
Zaključak: 
Prijedlog za uvrštavanje Parka Zvonimira Škerla u Fond imena Grada Rijeke s 
obrazloženjem i privitcima (izvodi iz katastra, suglasnosti uže obitelji i Udruge 128. brigade 
HV proslijediti Gradskome vijeću Grada Rijeke, Odboru za mjesnu samoupravu. 
 
 
AD 8 
Pod ovom točkom dnevnoga reda nije bilo rasprave. 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala: 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


