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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       25. 3. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

10. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 25. ožujka 2011. godine (petak) s početkom 
u 16.30 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Dražen Sinčić, policajac u zajednici 
- Marko Krajinović, policijski vježbenik 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Realiziran program "Maškarana G. Vežica" 
2. Razmatranje dobivenog materijala-uputa  
(Programske aktivnosti MO-a za 2011. godinu i Financiranje programskih 
aktivnosti VMO) 
3. Upoznavanje s novim radnim vremenom Mjesnih odbora 
4. Upoznavanje i razmatranje s pristiglim dopisima i zahtjevima 
5. Razno 
- Informacije s održanog sastanka Inicijativnog odbora i Pododbora za 

komunalna pitanja s predstavnicima Riječke nadbiskupije 
- Informacije s obilaska terena  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

 Predsjednik Vijeća s nazočnima je razmotrio realizaciju programa 
"Maškarana G. Vežica" koji je održan 6. ožujka o. g. te je ispred Doma "Ž. Marča" 
dočekana Vežička skupina te ispraćena na Korzo na Riječki karneval.  
 
AD 2 
 
 Nazočni su upoznati s uputama vezanim za Financiranje programskih aktivnosti 
MO-a kao i sa odobrenim sredstvima za Programske aktivnosti MO-a a koja će se 
realizirati  tijekom 2011. godine.  
 
AD 3 
 
 Gosp. Vukušić upoznao je nazočne s novim radnim vremenom Mjesnih odbora 
odnosno s novom Odlukom o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke koja je 
stupila na snagu dana 5. ožujka 2011. godine. 
 Napomenuo je kako će MO Gornja Vežica s novim radnim vremenom raditi od 
ponedjeljka do petka od 8 do 12 i od 14 do 16 sati (teren od 12 do 14 sati) dok će petkom 
stranke primati po prethodnom dogovoru.  
 Do promjene radnog vremena takoñer će doći i zbog Popisa stanovništva te su s 
dopisom pročelnika Vukelića, Odjel za gradsku samoupravu i upravu upoznati svi članovi 
Vijeća.  
 
AD 4 
 
 4.1. Nazočni su razmotrili zahtjev odnosno zamolbu za korištenjem prostora od 
strane vlč. Ante Zovka, Župa Sv. Ana. 
 Vlč. Zovko dvoranu bi koristio dane 21. i 22. travnja o. g. (Veliki tjedan) u vremenu 
od 18 do 19,30 sati za potrebe održavanja Svetih misa i obreda.  
 Takoñer bi tijekom Uskrsnog tjedna postavio izložbu fotografija novoizgrañenih 
crkvi u Hrvatskoj.  
 Nazočni su nakon duljeg razmatranja  

zaključili 
 ● da će se na zahtjev izraziti pozitivno mišljenje budući se radi o Svetim 
misama za vrijeme blagdana dok će se vlč. Zovka upozoriti da se izložba postavi na 
način da ne ometa ostale korisnike koji će taj tjedan koristiti prostor.  
 

4.2. Gosp.  Vukušić i tajnica nazočne su upoznali s dopisom odnosno odgovorom 
TD Rijeka promet d. d.  

Dopis koji im je proslijeñen upućen je temeljem traženja i negodovanja grañana 
(na prošloj sjednici je takoñer razmotrena problematika) da se pješački prijelaz u ulici 
Zdravka Kučića ispod kbr. 9 osigura odnosno označi horizontalno –vertikalno kako bi bio 
sigurniji za prijelaz pješaka a posebno djece koja navedenim dijelom odlaze u OŠ G. 
Vežica.  

S problematikom su upoznati i djelatnici III. PP Rijeka koji su bili nazočni sjednici 
Vijeća.  

Budući da smo na dopis primili negativan odgovor u kojem je istaknuto kako se 
navedeni pješački prijelaz ne može okarakterizirati kao iznimno opasno mjesto nazočni su  

zaključili 
● da će se pismeno ponovo obratiti nadležnima u TD Rijeka promet kako bi 

se isto ponovo razmotrilo jer se radi o vrlo frekventnoj prometnici kroz koju se vozi 
velikom brzinom te će se na taj način spriječiti potencijalna opasnost po grañane.  
 
 4.3. Prisutni su takoñer upoznati i s dopisom – odgovorom na upit Vijeća o 
izgradnji parkirališta na kat u ulici Ratka Petrovića.  
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 S istim dopisom upoznat će se i članovi Pododbora za komunalna pitanja te će se 
po potrebni sukladno odgovoru uputiti ponovni zahtjev odnosno upit.  
 

4.4. Gña. Wagner nazočne je upoznala sa dopisom Gradskog društva Crveni križ 
te sa Akcijom prikupljanja pomoći za postradale u Japanu koja će se prikupljati u šatoru 
na Korzu.  
 Takoñer je prenijela informaciju da se 7. travnja održava Dan zdravlja te će se 
povodom tog Dana organizirati hodanje s Trga 128. brigade.  
 
 4.5. Prisutnima je prenijeta informacija odnosno upoznati su s projektom 
poduzeća Euro-agent koji su u razgovoru s vlasnikom Robne kuće "Vežica" kako bi se 
navedeni prostor obogatio: bankom, rent a car-om, knjižarom, restoranom, caffe bar-om, 
mesnicom i sl. te bi se na taj način osiguralo cca 50 radnih mjesta.  
 Budući da su ovo tek prve informacije s kojima je Vijeće upoznato, nazočni su isto 
podržali s velikim oduševljenjem i u pozitivnom duhu te se svakako nadaju da će dok 
doñe do realizacije navedenog, biti upoznati s detaljnijim informacijama. 
 
AD 5 
 

 5.1. Gosp. Gojević, član Pododbora za komunalna pitanja i predsjednik 
Inicijativnog odbora upoznao je nazočne s informacijama sa posljednjeg održanog 
sastanka kojemu je osim predstavnika Riječke nadbiskupije (vlč. Piotr Modrzejewski) i 
Pastoralnog Vijeća, prisustvovao i župnik G. Vežice vlč. Ante Zovko, članovi Vijeća MO G. 
Vežica te  članovi Pododbora za komunalna pitanja i Inicijativnog odbora. 

 
5.2. Gosp. Gojević je takoñer naglasio problematiku skloništa u zgradama 

odnosno prostorija koje su nekada služila kao skloništa a koja su zatrpana te, u slučaju 
potrebe, ne bi služila svojoj svrsi.  

Budući da se radi o prostoru unutar stambenih zgrada, mišljenje je Vijeća da se s 
istim problemom moraju pozabaviti ovlaštene osobe zgrada te će ispitati u čijem 
vlasništvu se ti prostori nalaze.  

 
5.3. Nazočnima je prenijeta informacija s obilaska terena te pregled uočenih 

nedostataka na koje su se nadovezali članovi Vijeća a koja će se proslijediti prema 
nadležnim gradskim službama na rješavanje.  

 
 
 

Sjednica je završila u 18.30 sati.  
U Rijeci, 25. ožujka 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


