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ZAPISNIK
S 42. SJEDNICE VMO VOJAK

42. sjednica VMO Vojak održana je 26. svibnja 2014. (ponedjeljak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
• Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
• Dan MO
2. Izmjena prometovanja linije 8 tijekom ljeta
3. Uređenje okoliša zgrade – Slavka Krautzeka 84 A
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
A) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
Gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO da je za navedenu akciju prispjelo
četrnaest (14) prijava i to: okućnica (9). balkon (4) i prozor (1). Predloženo je da se
priznanja dodjele između 12. i 16. lipnja 2014. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

B) Dan MO Vojak
Predsjednica VMO gđa. Jadranka Dumić predložila je da se do kraja lipnja sa
programom obilježavanja Dana MO Vojak upozna Žarko Šegota, vlasnik ugostiteljskog
lokala ''Orijent'', a zbog održavanja turnira u kartanju.
Dan MO Vojak obilježiti će se u drugoj polovici rujna 2014. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jadranka Dumić upoznala je VMO sa prijedlogom gđe. Deane
Makjanić za izmjenom autobusne linije 8 tijekom ljetnih školskih praznika.
S obzirom da unutar područja Sveučilišnog kampusa Trsat nema većih potreba građana
za ovom linijom predloženo je da se prijedlog usvoji.
Sa prijedlog će biti obaviješten KD ''Autotrolej'' d.o.o.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog da autobus na liniji 8 tijekom
ljetnih školskih praznika ne skreće u Sveučilišni kampus Trsat već da u smjeru
grada nastavi prometovati Ulicom Slavka Krautzeka.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom g. Jerka Grgurice, upravitelja
stambene zgrade U Ulici Slavka Krautzeka 84 A kojim se traži uređenje okoliša sa
stražnje zgrade.
Nakon diskusije predloženo je da se od upravitelja zatraži pismeni zahtjev stanara.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa Izvješćem o izvršenim komunalnim
prioritetima za 2013. godinu, a koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Rijeke na 9. sjednici
održanoj 15. svibnja 2014. godine.
U 2013. godini izvršeni su ovi radovi iz 2012. godine:
1. Uređena je zelena površina okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10
izvedbom novog parkovnog rubnjaka i ograde te je uređen prostor za spremnike
za kućni otpad. Zasijan je travnjak, orezana stabla i grmlje.
2. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, zatravljena je površina te je posađeno
ukrasno grmlje u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD.
3. Uređena je nova pješačka staza i obnovljeni parkovni rubnjaci u Ulici Slavka
Krautzeka kod kućnog broja 66 D.

Od usvojenih komunalnih prioriteta za 2013. godinu izvršeno je slijedeće:
1. Izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishođenje potvrde na glavni projekt. Po
ishođenju potvrde na glavni projekt izradit će se izvedbeni projekt parkirališta u
Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 ABC.
2. Uređena je pješačke staze od Ulice Prilaz Vladimira Gortana do Ulice Drage
Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici Drage Šćitara zapadno od
kućnog broja 5.
3. Postavljen je rukohvat u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 11 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

