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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       26. 10. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

17. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. listopada 2011. godine (srijeda) 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 16. 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 zahtjeva za korištenjem prostora  
2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana te upoznavanje sa stanjem 

na terenu 
3. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 
 
AD 1 
 
 Nazočni su razmotrili zahtjeve za korištenjem prostora od strane Podružnice 
umirovljenika Gornja Vežica koji bi dvoranu Doma koristili 17. Prosinca o. g. radi 
održavanja Izborne skupštine.  
 Vijeće je takoñer razmotrilo i zahtjev za korištenjem prostora (male sale) od 
strane GO SDP koji bi navedeni prostor koristili svaki prvi ponedjeljak u mjesecu. 
 Nazočni su zahtjeve razmotrili te su 

• izrazili pozitivno mišljenje.  
 



  2

 
 
AD 2 
 
 Gosp. Vukušić nazočne je ponovo upoznao sa stanjem na terenu na brdu Sveti 
Križ a vezano za uklanjanje odnosno ponovnu postavu stupića na stazi koja vodi prema 
Astronomskom centru i caffe baru „Galileo“.  

Naglasio je kako su stupići ponovo postavljeni te je zabranjen prolaz prema 
navedenim objektima a Prometna policija je gotovo svakodnevno počela po vozilima 
ostavljati prometne kazne radi nepropisnog parkiranja.  

Nakon što su se ogorčeni grañani telefonski i osobno svakodnevno obraćali 
Mjesnom odboru, od strane Grada Rijeke – Odjela g. u. za komunalni sustav je sazvan 
sastanak u prostoru Astronomskog centra te je zaključeno da će se stupići ukloniti.  

Takoñer je prema OGU za komunalni sustav upućen dopis sa zaključcima Vijeća 
a dobiven je odgovor koje je predsjednik Vijeća pročitao. 

Nakon dulje rasprave Vijeće je  
Zaključilo 
• kako će se pričekati da proñe rok naveden u dopisu do kojeg neke 

institucije trebaju reagirati te što hitnije urediti traženi parkirališni prostor istaknut 
u pismenu.  
 
 
AD 3 
 
 Budući da od nadležnih Odjela nije stigao odgovor za očitovanje i sastavljanje 
redoslijeda komunalnih prioriteta, isti će se razmotriti na idućoj sjednici u mjesecu 
studenom.  

 
 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 26. listopada 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 


