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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-18 
Rijeka, 28. listopada 2019. godine 
  

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

9. sjednica VMO Kozala održana je 28.listopada 2019. godine (ponedjeljak) 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 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Dnevni red 
 

1. Usvajanje izvješća o provedbi eko akcije „Za našu školu“ 
2. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar 

„Barbara“ -  do 2 sata noću, i to 11.10. i 25. 10. 2019. g. 
3. Razno 

 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranoj 
programskoj aktivnosti VMO za 2019. godinu – ekološkoj akciji „Za našu školu“. 
 
Zaključak: 
Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti za 2019. godinu – ekološkoj akciji „Za našu 
školu“ u cijelosti se i jednoglasno prihvaća. 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević informirao je prisutne o dopisu OGU za poduzetništvo kojim traži 
da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog vremena (do 02,00 sata) 
ugostiteljskog objekta Caffe bar "Barbara", i to 11.10. i 25. 10. 2019. g. Produžetak radnog 
vremena traži se zbog održavanja “muzike uživo”. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Caffe bar "Barbara" u traženom vremenu. Vijeće traži da se poduzmu sve mjere da 
razina buke iz ugostiteljskog objekta u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima. 
 
 
AD 3/1 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić obavijestio je nazočne o iskazanom interesu građana-
susjeda da se u nedjelju 17. studenoga ove godine organizira manifestacija „Dan igara -
KozalaCON“.  
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Nadalje navodi da je program namijenjen za građane, širu populaciju od 7-77 godina, sa slijedećim 
aktivnostima: predstavljanje, testiranje i igranje društvenih i party igara (Monopoly, Čovječe ne ljuti 
se, Backgammon, Mikado, Uno, Tko želi biti milijunaš, Upoznaj Hrvatsku, Codenames, 
Codenames pictures, Trapwords, Letter jam, That's a question, Pictomania), igranje klasičnih 
videoigrica (Playstation 1 konzola) na 2 televizora ili 1 TV-u i 1 projektoru, edukativno predavanje o 
kriptovalutama, igranje Dungeons and dragons RPG-a, Magic the gathering - igranje i razmjena 
karata te kostimirani gosti. Provedena je poduža rasprava u kojoj je istaknuto da u ovom programu, 
ako se želi da isti bude program VMO, moraju aktivno sudjelovati svi članovi VMO kao 
organizatori (kao u slučaju redovnih programa). Po završetku rasprave donesen je sljedeći 
 
Zaključak: 
Članovi Vijeća u cijelosti i jednoglasno prihvaćaju prijedlog da se manifestacija „Dan igara – 
KozalaCON“ dodatno uvrsti u program rada za 2019. g. te da se realizira u nedjelju 17. 
studenoga ove godine u prostorijama MO Kozala na Volčićevom trgu. Članovi Vijeća 
jednoglasno prihvaćaju ulogu organizatora ove aktivnosti te se obvezuju na aktivno 
sudjelovanje u istoj. Potrebno je dodatno provjeriti imena i prezimena svih ostalih osoba 
zaduženih za pojedine aktivnosti u okviru programa. Ova programsku aktivnost  provest će 
se na volonterskoj osnovi, bez financijskih sredstava MO. 
 
 
AD 3/2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je nazočne o potrebi dogovora oko realizacije 
programske aktivnosti „Doček Djeda Božićnjaka“. 
 
Zaključak: 
Dogovor s ravnateljicom OŠ „Kozala“ oko realizacije samog dočeka Djeda Božićnjaka i 
darivanja djece slatkim poklonima prepušta se tajnici MO, uz preporuku da to bude u prvoj 
polovici prosinca ove godine. 
 
 
AD 3/3 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je prisutne da je pristigao odgovor Policijske uprave 
Primorsko-goranske županije na zahtjev ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu Dragice 
Fadljević u kojem je istaknuto da je ukupan broj registriranih motornih vozila u ulicama Brajšina, 
Vjenceslava Novaka i Ante Kovačića 785. Predsjednik je konstatirao da je ovaj podatak pokazao 
da je Vijeće dobro procijenilo kad je odbilo predloženo proširenje zone naplate parkiranja na 
prethodno navedene ulice prema kojem bi se iscrtalo sveukupno 381 parkirno mjesto, dakle ni 
50% ukupnog broja registriranih vozila. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedenu informaciju primilo na znanje.  
 
 
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                                                                                  Sanjin Matijević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


