PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR VOJAK
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
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6. svibnja 2015.
ZAPISNIK
S 7. SJEDNICE VMO VOJAK

7. sjednica VMO Vojak održana je 5. svibnja 2015. (utorak) s početkom u 11 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO
- Jadranka Dumić, članica VMO
- Ružica Ažman, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jurica Simičević, član VMO
Zapisnik s 6. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Ostavka člana VMO Jurice Simičevića
2. Predstojeće aktivnosti:
- Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
3. Uređenje pješačkog koridora (Prilaz Vladimira Gortana) – prijedlog
4. Sportski susreti za Dan Sv. Vida – obavijest
5. Komunalni prioriteti za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje
6. Suradnja sa Studentskom udrugom IKS – poziv
7. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je Jurica Simičević 4. svibnja 2015.
godine. Podnio ostavku na mjesto člana VMO. Ostavku je podnio zbog promjene mjesta
stanovanja.

O istome će VMO obavijestiti Hrvatsku demokratsku zajednicu i Odjel za gradsku
samoupravu i upravu – Direkciju za mjesnu samoupravu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako se od 4. do 15. svibnja građani
mogu prijaviti za sudjelovanje u akciji ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor''.
Prijave se primaju u sjedištu MO OD 8 DO 12 sati ili na e-mail.
Članovi VMO preuzeli su plakate za svoje zgrade, a predsjednica VMO gđa. Elena
Šegota-Paladin obavijestit će prošlogodišnje sudionike.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prijedlogom gđe. Vesne Širola za
postavljanje prometnih stupća u Ulici Prilaz Vladimira Gortana nakon skretanja iz Ulice
Slavka Krautzeka. Time bi spriječili nepropisno parkiranje vozila, pješaci (naročito za
učenike osnovne škole) bi dobilo sigurniji prolaz i KD ''Čistoća'' d.o.o. lakše bi odvozilo
komunalni otpad.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako nema zainteresiranih građana za
sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora prilikom obilježavanja Dana Sv. Vida.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako će TD ''Rijeka promet'' d.d. za iznos
od 91.000,00 kn urediti slijedeće zamjenske lokacije u sklopu komunalnih prioriteta za
2015. godinu:
A. Obrađeni komunalni prioriteti za 2015. – 60.000,00 kn
- Sanacija stubišta u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17
– 30.000,00 kn
- Sanacija prilazne površine u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17
– 30.000,00 kn
B. Uređenje površine
- Ulica Nike Katunara kućni broj 9 – asfaltiranje prostora ispred garaža
- Prilaz Vladimira Gortana kućni broj 6 – asfaltiranje prostora kod ulaza u pekaru
C. Uređenje stepeništa
- iza pošte u Radićevoj ulici – stepenište od Ulice Nike Katunara prema
Marohnićevoj ulici

Za 2016. godinu VMO predložit će slijedeće komunalne prioritete:
1.
2.
3.
4.
5.

Nastavak asfaltiranja parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C.
Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara istočno od kućnog broja 5.
Sadnja stabala i zelenila u Ulici Drage Šćitara i Ulici Prilaz Vladimira Gortana.
Sanacija suhozida na istočnoj i južnoj strani kod kućnog broja 10 Ulici Drage Šćitara.
Proširenje javne rasvjete u prolazu od kućnog broja 92 ABC u Ulici Slavka Krautzeka
do kućnog broja 77 u Kumičićevoj ulici.
6. Uređenje zelene površine s južne i sjeverne strane kućnog broja 3 u Marohnićevoj
ulici.
7. Sanacija kolnika u Mihanovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 55.
8. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 14.
9. Postavljanje vodolovki u Ulici Prilaz Vladimira Gortana kod kućnog broja 4.
10. Sanacija sjevernog nogostupa u Mihanovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog
broja 55.
11. Proširenje javne rasvjete na stepeništu između kućnog broja 25 i kućnog broja 27 u
Mihanovićevoj ulici.
12. Bojanje ograde iznad garaža u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10.
13. Bojanje ograde sa zapadne strane kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara.
14. Bojanje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici Nike Katunara do kućnog broja 17 u
Ulici Drage Šćitara.
15. Bojanje ograde u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 ABC.
16. Bojanje ograde sa sjeverne strane kućnog broja 6 u Ulici Nike Katunara.
17. Bojanje ograda sa južne i ograde sa zapadne strane kućnog broja 4 u Ulici Nike
Katunara.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je na znanje obavijest o uređenju zamjenskih lokacija u
sklopu komunalnih prioriteta za 2015. godinu i jednoglasno je usvojilo prijedloge
komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
AD 6
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO sa dopisom Studentske
udruge IKS i Ane Smokrović, suradnice na Odsjeku za kulturalne studije kojim se traži
sastanak u vezi buduće suradnje i predstavljanje projekata i planova.
VMO podržalo je prijedlog Udruge te će tajnik MO g. Marijan Matković o istome obavijestiti
Udrugu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 7
A) Prenamjena dijela Mihanovićeve ulice u parkiralište
Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom korisnika poslovnih prostora u
Mihanovićevoj ulici (Ugostiteljski obrt ''Rječina'', Ljekarna Ankica Huljev, Parfumerija
''Gros'' d.o.o., Ribarnica ''Lokarda'' d.o.o., Obrt za trgovinu mesom ''Blaž'' i Frizerski
salon ''Linea'') kojim se predlaže od kućnog broj 23 do kućnog broja 47 prenamjena
desne trake u parkiralište.
Nakon rasprave VMO donijelo je zaključak kako nije suglasno sa prijedlogom iz ovih
razloga:
1. Mihanovićeva ulica je glavna prometna ulica na prostoru mjesnog odbora Vojak te
bi smanjenjem protočnosti otežali prometovanje istom.

2. Uvođenjem jednog prometnog traka bilo bi potrebno ukinuti i autobusnu postaju
što ne smatramo primjerenim.
3. Na kraju Mihanovićeve ulice postavljen je prometni znak kojim se zabranjuje
parkiranje vozila.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo zaključak kojim se ne usvaja prenamjena
dijela Mihanovićeve ulice u parkiralište.
B) Zamjena starih spremnika za otpad kod kućnog broja 28 u Ulici Draga Šćitara
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin zatražila je u ime stanara na gore
navedenoj adresi zamjenu starih spremnika za otpad zbog oštećenja nogara.
Tajnik MO g. Marijan Matković o istome će izvijestiti KD ''Čistoća'' d.o.o.
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

