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ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO VOJAK

21. sjednica VMO Vojak održana je 20. listopada 2016. (četvrtak) s početkom u 11 sati u
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1B.
Sjednici su bili nazočni:
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO
- Nikola Dujić, član VMO
- Ružica Ažman, članica VMO
Sjednici nije bila nazočna:
- Jadranka Dumić, članica VMO

Zapisnik s 20. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće sa održane aktivnosti
- Dan MO Vojak
- Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' Lovran – podružnica Rijeka
2. Predstojeće aktivnosti
- Doček Sv. Nikole
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
A) Dan MO Vojak
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je o ovogodišnjem
obilježavanju Dana MO Vojak. Tom prigodom organizirana je izložba slikara-amatera
Josipa Jurasića u prostoru MO (26.-30. rujna), položeno je cvijeće na spomenik
desetorice strijeljanih boraca iz Drugog svjetskog rata i u suradnji sa Dječjim vrtićem
Pčelice organizirana je prezentacija projekata Vrtića i radova djece (29. rujna).
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće.

B) Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' Lovran – podružnica Rijeka
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvjestila je o posjetu Domu 10.
listopada 2016. Ove godine donacije su dali: AM media, ljekarna Ankica Huljev,
mesnica Blaž, pekara Vojak, poduzeće Šegota d.o.o. i cvjećarna Mali raj.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa ponudom Kulturnog centra RI Kalvarija
sa edukativnom predstavom ''Gdje je sada bijela brada''.
VMO predložilo je održavanje predstave u petak, 2. prosinca 2016. u 17.30 sati.
Prijave djece primat će se do ponedjeljka, 21. studenoga 2016.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Ad 3
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin predložila je da se plan programskih
aktivnosti za 2017. godinu donese na idućoj sjednici koja će se održati 2. studenoga 2016.
u 13.30 sati
Dječji vrtić Pčelice dostavilo je ponudu sa nekoliko programa, a moguću realizaciju
dogovorit će tajnik MO.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 4
A) Proširenje javne rasvjete – Marohnićeva ulica
KD Energo d.o.o. obavijestilo je kako će kod pješačkog prijelaza u Marohnićevoj ulici
dosadašnju rasvjetu zamijeniti novom, boljih svjetlotehničkih karakteristika.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
B) Dječje igralište – stanje
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti odgovorila je na primjedbu VMO o stanju
dječjeg igrališta nakon radova na toplovodu. U tom smislu izvršit će se zamjena
gumenih razdjelnika betonskim rubnjacima tijekom 2017. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
C) Primjedba g. Vladimira Sroka na izvršene radove i prijedlozi za povećanje
prometne sigurnosti
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o elektronskoj pošti g. Vladimira
Sroka u kojoj je izrazio negodovanje sa podigutim zidom u Marohnićevoj ulici.
U odgovoru tajnika napomenuto je kako je zid podignut temeljem prijedloga stanara
(Drage Šćitara kućni broj 10) kroz usvojene komunlane prioritete. Nakon dogovora u
vezi izvida radova g. Vladimir Srok je odustao od dolaska te naveo da se njegove
primjedbe zanemare.

G. Vladimir Srok predložio je proširenje javne rasvjete, postavljanje LED treptača
(Mihanovićeva ulica) i prometnog ogledala (raskrižje ulica Slavka Krautzeka i
Sveučilišne avenije).
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako će javna rasvjeta biti
poboljšana (vidi: Ad 4A), prometno ogledalo je već postavljeno, a TD Rijeka promet
d.d. dostavljen je prijedlog i ponude predlagatelja.
VMO osvrnulo se i na navode g. Vladimira Sroka kako se članovi VMO u odlukama
skrivaju iza Odjela gradske uprave za komunalni sustav te pogoduju svojim
prijateljima u dobivanju poslova.
U tom smislu predložen je slijedeći odgovor g. Vladimiru Sroku:
Vijeće Mjesnog odbora Vojak na sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine
u cijelosti je upoznato sa prepiskom u vezi Vaših prijedloga kojima se želi
povećati sigurnost u prometu svih sudionika.
Prijedlozi su proslijeđeni nadležnim institucijama: TD Rijeka promet d.d. (na
znanje: Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke
komunalne djelatnosti) i KD Energo d.o.o. U prilogu dostavljamo odgovor KD
Energo d.o.o.
Na Vaše prijedloge i upite odgovorio Vam je tajnik MO i sa svim navedenim
smo suglasni. Vaše navode kako je sramotno što se ''vadimo'' na Odjel gradske
uprave za komunalni sustav i pogodujemo prijateljima smatramo nekorektnim i
neutemeljenim.
Sve prijedloge, pritužbe, zahtjeve i sl. Vijeće MO Vojak prosljeđuje nadležnima
i sa odgovorima upoznaje predlagatelje. Članovi Vijeća MO Vojak ne odlučuju i
ne dogovaraju izvršitelje kao ni troškove zahvata.
I sami ste naveli kako ste dugo radili na takvim poslovima u KD Energo d.o.o.
pa vjerujemo da Vam je poznato pogodovanje prijateljima, naravno, ako je tome
bilo tako.
Napominjemo kako je rad Vijeća MO Vojak javan, građani imaju pravo
prisustvovati sjednicama (uz prethodnu najavu), a izvješća sa programskih
aktivnosti i izvršenja komunalnih prioriteta objavljena su na web stranicama
MO Vojak.
Zaključak:
1. Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.
2. Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.
D) Sanacija kolnika u Mihanovićevoj ulici od kućnog broja 21 do 55
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako još nije odgovoreno
na prijedlog o sanaciji gore navedene ulice kroz nekoliko etapa u sklopu komunalnih
prioriteta. U međuvremenu, kroz dnevni tisak, moglo se pročitati o uređenju gradskih
prometnica izvan komunalnih prioriteta.
Podsjetila je kako planirani troškovi sanacije iznose 390.000,00 kn, a nedavno je TD
Rijeka promet d.d. usvojilo postavljanje LED treptača kroz komunalne prioritete u
visini od 90.000,00 kn. Ukupna sredstva za komunalne prioritete za MO Vojak iznose
cca 120.000,00 kn što znači da bi za realizaciju ova dva prijedloga trebalo četiri
godine. Za 2017. godinu MO odvojio je 100.000,00 kn iz komunalnih prioriteta kako bi
se nakon više godina uredilo parkiralište u Ulici Slavka Krautzeka 92 A/B/C.
Temeljem navedenog Odjelu gradske uprave za komunalni sustav predložit će se
sanacija dijela Mihanovićeve ulice kroz redovno održavanje.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

E) Novogodišnje ukrašavanje Vojaka
Iako Vojak nema središnji trg, kao npr. Trsat, zamjenica predsjednice VMO gđa. Zlata
Beg Zec predložila je ukrašavanje dječjeg igralište kako bi se i na taj način stvorio
građanima ugođaj za nastupajuće praznike.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Vojak:
Elena Šegota-Paladin

