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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       22. 9. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

16. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 22. rujna 2011. godine (četvrtak) s početkom 
u 17.00 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 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 15. 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. Razmatranje i usvajanje prijedloga javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  
2. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2012. godinu 
3. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva za korištenjem prostora 
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 
 
AD 1 
 
 Nazočni su razmotrili program - prijedlog javnih potreba u kulturi za MO Gornja 
Vežica za iduću godinu. 
 Kako je i predloženo na prošloj sjednici, kulturni program odnosi se na kulturno-
zabavni i duhovni program za Dane Mjesnog odbora Gornja Vežica koji će se provoditi u 
srpnju 2012. godine. 
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AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali s predloženim Programima rada 
za 2012. Godinu. 

Programi su upućeni prema slijedećim Odjelima: Odjelu za gradsku samoupravu i 
upravu (maškare, Dan MO-a, Sveti Nikola), OGU za sport i teh. kulturu – sportski 
program, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem – ekološke 
akcije, OGU za poduzetništvo – okućnice, OGU za zdravstvo i soc. skrb -  mjerenje 
krvnog tlaka i šećera. 

Nakon dulje rasprave i razmatranja, isti su jednoglasno usvojeni.                                                            
  
 
AD 3 

 
Nazočni su razmotrili zahtjev za korištenjem prostora dobiven od stranke SDP a 

vezano za održavanje Izborne konvencije.  
Termin kada bi se Konvencija trebala održati je 28. rujna o.  g. od 18 do 20 sati.  
Nakon razmatranja, Vijeće je na zahtjev 
• izrazilo pozitivno mišljenje.  
 
Članica Vijeća gña. Vucelić, zamolila je da se razmotri zahtjev za korištenjem 

prostora od stranke HSU budući je gña. Vucelić predsjednica ogranka G. Vežica.  
Sastanak bi se održao u srijedu 26. listopada o. g. u vremenu od 16 do 18 sati.  
Nazočni su zahtjev razmotrili te  
• iznijeli pozitivno mišljenje.  
 
Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa sastankom održanim dana 16. rujna o. g. 

sa gosp. Srñanom Škunca, pročelnikom OGU za razvoj, urbanizam, ekologija i 
gospodarenje zemljištem a vezano za arhitektonsko ureñenje Hrvatskog doma Vežica te 
izgradnje crkve na G. Vežici.  

Vezano za ureñenje Doma, članovi Vijeća su zamoljeni da predlože veličinu 
prostorija - ured Mjesnog odbora te prostorije za sastanke raznih Udruga, radionica, 
knjižnice - čitaonice te ugostiteljskog objekta.  

Isto je razmotreno sa gosp. Kružićem, predsjednikom Pododbora za komunalna 
pitanja te je mišljenje sa sastanka s gosp. Kružićem, gosp. Vukušićem i tajnicom na 
kojem su predložene okvirne kvadrature prostora, predloženo Vijeću što su članovi 

• jednoglasno prihvatili.  
 
Nazočni su upoznati i sa e-mailom gosp. Smiljanića, ulica Sveti Križ vezano za 

nepoštivanje prometnih znakova na Svetom Križu.  
Naime, gosp. Smiljanić, izrazito je nezadovoljan prometovanjem vozila prema 

Astronomskom centru i caffe baru „Galileo“ jer smatra kako su životi djece i grañana 
ugroženi zbog prebrze vožnje pojedinaca na navedenom dijelu. 

Nakon što se gosp. Smiljanić pismenom obratio i ostalim nadležnim službama, 
stupići su ponovo postavljeni te je zabranjen prolaz prema navedenim objektima. 

Postavom istih nastaje problem za komunalne i ostale službe koje moraju obaviti 
obilazak, čišćenje ili dostavu a isto je otežano zbog postave stupića. 

Predsjednik, zamjenica Vijeća i tajnica održali su sastanak s gosp. Damirom 
Vičićem, vlasnikom caffe bara „Galileo“ koji je uslijed primjedbe gosp. Smiljanića, skupa s 
nekolicinom drugih grañana nakon obilaska djelatnika MUP-a, primili prometne kazne radi 
parkiranja na gore navedenoj lokaciji. 

Gosp. Vičić ističe kako je na navedenom dijelu zbog konfiguracije terena, 
nemoguće prebrzo voziti i na taj način ugrožavati živote djece koji se veći dio vremena 
nalaze u dječjem igralištu na samom ulazu prema brdu Sveti Križ a s druge strane, prolaz 
prema objektima je neosvijetljen a i parkirališni prostor nije osiguran na nekom drugom 
mjestu.  
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S mišljenjem gosp. Vičića složilo se je i Vijeće te je takoñer istaknuto kako će se 
zabranom parkiranja ispred gore navedenih objekata još više zakrčiti prometnica u 
ulicama Sveti Križ i Ratka Petrovića a ionako nema dostatnog parkirališnog prostora. 

Nakon duljeg razmatranja izložene problematike, Vijeće je  
zaključilo  
• kako će se mišljenje Vijeća uputiti prema svim nadležnim strukturama s 

ciljem pronalaska zajedničkog rješenja na zadovoljstvo svih. 
 
Gosp. Vukušić je nazočnima prenio informaciju kako je nadležnima upućen dopis 

vezano za ukrašavanje-dekoraciju Doma „Ž. Marča“ za vrijeme maškara, Dana MO 
Gornja Vežica te za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.  

 
Gña. Wagner nazočne je upoznala s dodjelom nagrada i priznanja koje je 

Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka u sklopu projekta „Volim Hrvatsku, volim 
Rijeku“ dodijelili nagrade za naureñenije mjesne odbore te privatne i poslovne prostore u 
središtu grada.  

Istaknuli su kako se ove godine u akciju uključilo čak 26 mjesnih odbora uključilo u 
akciju NAJ-NAJ u sklopu koje se birala najljepša okućnica, prozor i balkon.   

Dodjela je održana 26. rujna 2011. g. u HKD-u na Sušaku.  
 
Gña. Wagner je takoñer istaknula i nazočne pozvala da se uključe u akciju 

„Solidarnost na djelu“ koja se ove godine održava dana 13. listopada o. g. u sklopu koje 
će se skupljati odjeća, obuća, poklon bonovi (sve osim hrane) za one kojima je pomoć 
najpotrebnija.  

  
 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 22. rujna 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 


