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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       23. 1. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

20. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. siječnja 2012. godine (ponedjeljak) 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 19. 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 Izvješća o radu VMO Gornja Vežica za 2011. godinu 
2. Razmatranje termina i lokacija za postavu kontejnera za glomazni otpad na 

području G. Vežice za 2012. godinu 
3. Razmatranje pristiglih Zahtjeva za korištenjem prostora  
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica MO nazočne su upoznali sa svim aktivnostima i 
programima a naročito sa većim brojem sastanaka koji su se proveli u 2011. godini što je 
navedeno u Izvješću o radu VMO G. Vežica za proteklu godinu.  
 Nazočni su isti nakon duže rasprave i razmatranja, jednoglasno usvojili. 
 
AD 2 
 
 Predsjednik VMO nazočne je obavijestio da je održan sastanak s djelatnicima KD 
Čistoća vezano za postavu glomaznih kontejnera na G. Vežici tijekom ove godine te 
odreñivanja fiksnih lokacija.  



  2

Gosp. Gudić i gosp. Blažina istaknuli su da je uočeno veće onečišćenje područja i 
stvaranje deponija u ulici R. Petrovića iznad stambenog niza 7-25, Z. Kučića 13, na spoju 
ulica I. Matrljana i B. Ružić te u ul. B. Stipčić kod kbr. 33 što je potvrdila i tajnica MO. 

U skladu s navedenim, prema gore navedenim lokacijama će se jednom mjesečno 
tijekom ove godine postavljati glomazni kontejneri iako će svaki mjesec prema terminima 
odreñenim od strane KD Čistoća biti postavljeni i kontejneri i to na lokacijama koje traže 
grañani ukoliko im fiksne lokacije, ne odgovaraju.  

Nazočni su isto razmotrili te je zaključeno 
• kako će se kontejneri postavljati temeljem dogovora sa djelatnicima KD 

Čistoća a prema gore navedenim lokacijama.  
Takoñer je dogovoreno da će se kao i svake godine, s fiksnim lokacijama i 

terminima postave glomaznih kontejnera upoznati i ovlaštene osobe zgrada te 
vlasnici kuća na području Gornje Vežice.  
 
AD 3  
 Nazočni su razmotrili zahtjeve za korištenjem prostora Hrvatskog doma Vežica: 

- Dječjeg vrtića „Vežica“ koji bi prostor koristili 10. veljače o. g. u vremenu od 
17,00 do 19,00 sati radi organizacije Maškaranog plesa za djecu, 

- Dječjeg vrtića „Morčić“ koji bi prostor koristili dana 15. veljače o. g. u vremenu od 
17,30 do 19,30 sati takoñer radi organizacije Maškara za djecu, 

 Nazočni su zahtjev razmotrili te su 
• izrazili pozitivno mišljenje.  
 

 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao i sa zahtjevom za korištenjem prostora od 
strane gñice, Matee Knez, fitness instruktorice Zumbe koja već koristi prostor Hrvatskog 
doma Vežica ponedjeljkom i četvrkom od 21 do 22 sata. 

U zahtjevu je traženo odobrenje za korištenje prostora Hrvatskog doma Vežica 
dva puta tjedno (ponedjeljkom i četvrtkom) od 16,45 do 17,45 sati radi održavanja 
treninga zumbe za djecu.  

Gosp. Vukušić je istaknuo kako je prostor u te dane zauzet i to od 17,30 sati 
zbog proba Prvih riječkih mažoretkinja.  

Isto tako, naglasio je kako će vrlo brzo na snagu stupiti nova Odluka o korištenju 
prostora te će se, nakon što od Odjela za gradsku samoupravu i upravu budemo 
upoznati sa Odlukom, ponovo razmatrati zahtjevi stalnih korisnika prostora te će se 
razmatrati i novi zahtjevi.  

Nakon duže rasprave po navedenoj točci, zaključeno je   
• kako će se s mišljenjem Vijeća upoznati gñica. Knez čiji će se zahtjev 

ponovo razmatrati nakon stupanja na snagu nove Odluke o korištenju prostora a 
do tada će održavati kao i do sada, Zumbu u odreñene termine.  
 
 Predsjednik Vijeća naglasio je kako je prije sjednice trebao biti održan sastanak sa 
predstavnicom Kluba liječenih alkoholičara „Novi život“ Zamet obzirom da je na 
posljednjoj sjednici Vijeća zaključeno kako će se korisnicima odobriti korištenje prostora 
jednom tjedno umjesto do sada četiri puta mjesečno, zbog zauzetosti istog.  

Obzirom da predstavnica KLA „Novi život“ nije bila u mogućnosti prisustvovati 
sastanku, isti će se održati kroz nekoliko dana s čime će članovi Vijeća biti upoznati na 
idućoj sjednici. 
 
AD 4 
 
 Nazočni su upoznati i sa izmjenama Programa rada za tekuću godinu obzirom da 
se od OGU za kulturu i OGU za sport i tehničku kulturu programi neće sufinancirati te je 
iste bilo potrebno korigirati odnosno odustati od planiranih programa. 
 Bez obzira na nedostatna sredstva od resornih Odjela, Vijeće MO će održati 
kulturne i sportske aktivnosti za vrijeme održavanja Dana MO Gornja Vežica te će se 
aktivnosti financirati putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  
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U nastavku, nazočni su raspravljali i iznosili mišljenja i primjedbe vezano za 
komunalnu problematiku, čišćenje pojedinih stepeništa, usputnih prolaza i parkirališta te 
zahtijevaju da se od nadležnih u KD Čistoća te od OGU za komunalni sustav dobije na 
uvid Program čišćenja za područje Gornje Vežice za tekuću godinu.  
  

Gosp. Vukušić i tajnica MO pročitali su zaprimljene dopise od nadležnih službi kao 
i zahtjeve grañana te će se isti proslijediti na daljnje postupanje prema nadležnim 
organima.  
 
 Na kraju sjednice, gosp. Vukušić još je jednom pozvao nazočne na pomoć i 
suradnju pri organizaciji programa Maškara na G. Vežici koji će se održati 15. i 19. 
veljače o. g.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. siječnja 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 

 


