
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

               GRAD KASTAV 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA RUBEŠI 

 

KLASA:021-05/18-03/08 

URBROJ:2170-05-06/01-21-77 

Kastav, 24. listopada 2021.  

 

ZAPISNIK 

sa 38. sjednice Mjesnog Odbora Rubeši održane u petak 24. rujna 2021. godine s 

početkom u 21:00 sat online. 

Prisutni:  

Zoran Lukenda 

Gordan Puž 

Dalibor Rubeša 

Marijo Rubeša 

Mirna Rubeša 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 

2. Novi prijedlozi građana 

3. Mihoja pul Rubeš 2021. 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

ZAKLJUČCI. 

Ad. 1.) Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 

Zapisnik sa 37. sjednice Vijeća MO Rubeši održane u utorak 31. kolovoza  2021. s 

početkom u 21:00 sati, jednoglasno je usvojen bez primjedbi. 



Ad. 2.) Novi prijedlozi građana 

• Zajednički dopis stanara ulica 128. brigade HV 3 i HV 5  – čekamo odgovor i 

obrazloženje o već pokrenutim akcijama od strane nadležnih službi iz Grada 

Kastva o navedenoj problematici.  

• Spomenik Partizanu – Od strane predsjednika UABA grada Kastva, Rubeša 

Ivice došao je prijedlog vezan uz rasvjetu na području kompleksa Partizan u 

Rubešima. - prijedlog je poslan prema Gradu Katvu. Očekujemo skori 

odgovor. 

• Na prijedlog stanovnika koji koriste autobusni prijevoz i stanara koji često 

prolaze dionicom od restorana Bonaca u Rubešima prema Rijeci došao je 

prijedlog o postavljanju crvenih traka po uzoru na one u Belićima i 

Spinčićima. - Već napravljenim elaboratom za to područje u narednom 

periodu planirana je sanacija kolnika, a time i postavljanje signalizacije za 

veću sigurnost pješaka i vozača.   

 

Ad. 3.) Mihoja pul Rubeš 2021. 

Mihoja se ove godine održava u nedjelju, 26. rujna 2021. Zbog sigurnosnih mjera  

tradicionalno kuhanje kotlića ove godine se neće održati. Prema dogovoru s 

Boćarskim klubom Rubeši uz odobrenje Grada Kastva, ove godine će se boćanje 

svesti na jedan dan, nedjelju, kada će boćari od jutarnjih do večernjih sati održati 

tradicionalni Mihoski turnir u Boćanju. Podsjetimo se, inače su boćari cijeli tjedan 

prije proslave Mihoje boćali na jogu u Rubešima, a samo finale održalo bi se u 

nedjelju. Ove godine planirano je da svečano otvaranje Mihoje započne u 9 sati, kao i 

uvijek sviranjem Glazbenog društva Spinčići, Pusni odbor Rubeši ponuditi će kolače 

i kavu, a Mjesni odbor Rubeši počastiti prisutne malom zakuskom.  

Svi prisutni slažu se s prijedlogom i vesele se druženju.  

 

 

Sjednica je završila u 22:00 sati. 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Mjesnog odbora 

Predsjednica  Mjesnog odbora 

v.r. Mirna Rubeša 

 

 


