
                          

         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA RUBEŠI 

 

KLASA:021-05/18-03/08 

URBROJ:2170-05-06/1-20-51 

Kastav, 08. rujan 2020. 

 

ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Mjesnog Odbora Rubeši održane dana 31. kolovoza 2020. godine s početkom u 

21:00 sati prostorijama Doma u Rubešima (prizemlje). 

Prisutni:  

Bruno Kraljić 

Dalibor Rubeša 

Marijo Rubeša 

Zoran Lukenda 

Mirna Rubeša 

 

Opravdano odsutni : - nema 

 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 

2. Memorijalni humanitarni turnir Dubravko Dukić - Gule 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 



ZAKLJUČCI. 

Ad. 1.) Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 

Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća MO Rubeši održane 30. lipnja 2020., jednoglasno je usvojen 

bez primjedbi. 

 

Ad. 2.) Memorijalni humanitarni turnir Dubravko Dukić - Gule 

Već tradicionalno se organizira humanitarni turnir u ime Dubravka Dukića - Gule, gdje svake 

godine mjesni odbori sudjeluju u potpori pa tako i MO Rubeši. MO Rubeši podržava tu akciju 

jer prikupljena sredstva idu za mještane kojima je potrebna svaka pomoć. Pohvale 

organizitorima na velikom trudu i nesebičnosti. MO Rubeši sudjeluje sa 1.500,00 kn potpore. 

 

Ad.3) Razno 

Pod točkom razno je opet primjedba na parkirana vozila. Ovaj put nije oko šterne u Rubešima, 

mada se tamo još nije riješio problem, nego je ta ista ulica prema toj šterni. Od kućnog broja 

Ćikovići 29 do Ćikovići 32. Tu su sada parkirani auti duž cijele ulice, koja je prije nekoliko 

godina proširena. Onemogućeno je sigurno prometovanje u oba smjera. Ugroženi su pješaci i 

djeca koja su nerijetko na biciklama. Molili bi da komunalni odjel skupa sa policijom izvrše 

nadzor i obavijeste vlasnike vozila na nepropisno parkiranje. U prijašnjim zapisnicima smo 

pisali tu istu problematiku oko šterne u Ćikovićima a sada se samo produžilu niz cijelu ulicu. 

Kako primjedbu pišu i javljaju mještani koji su međusobno svi u dobrim odnosima, mole da 

njihova imena ostanu anonimna. 

 

Sjednica je završila u 22:00 sati. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Mjesnog odbora 

Predsjednik  Mjesnog odbora 

v.r. Kraljić Bruno 

 

 


