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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       16. 2. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

9. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. veljače 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 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 8. 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. Usvajanje Financijskog plana za 2011. godinu  
2. Razmatranje zahtjeva Dječjih vrtića za privremenim korištenjem prostora 

Doma radi organizacije "Maškaranog plesa za djecu"   
3. Razno 
3.1. Besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za grañane 
3.2. Informacije s održanog sastanka Pododbora za komunalna pitanja  
- Izgradnja parkirališta na kat u ulici Ratka Petrovića  
- Postava glomaznih kontejnera na području G. Vežice tijekom 2011. 

godine 
- Razmatranje pristiglih dopisa  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 

 Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s Financijskim planom MO Gornja Vežica 
za 2011. godinu. 

Isti je izrañen prema usvojenom Programu rada Vijeća MO Gornja Vežica za 
tekuću godinu. 
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Nakon što je isti razmotren, nakon dulje rasprave Financijski plan za 2011. 
godinu je jednoglasno usvojen.  
 
AD 2 
 
 Budući da su se Dječji vrtić "Vežica" i Dječji vrtić "Morčić" obratili Vijeću zahtjevom 
za privremenim korištenjem prostora Doma "Ž. Marča" radi održavanja tradicionalnog 
Maškaranog plesa, Vijeće je zahtjeve razmotrilo.  
 Dječji vrtić "Vežica" dvoranu bi koristio 25. veljače o. g. u vremenu od 17.30 do 20 
sati dok bi Dječji vrtić "Morčić" dvoranu koristio 2. ožujka o. g. u istom vremenu te je 
zaključeno da će se za cca 500,00 kn kupiti sokovi i slatkiši te će se predati 
odgajateljicama DV "Morčić" za čašćenje djece. 
 Budući da je s korisnicima dogovoreno da u to vrijeme dvorana bude slobodna, 
nakon razmatranja, Vijeće je  

zaključilo  
 ● da će se na zahtjeve pozitivno odgovoriti te se slažu da  Dječji vrtići 
organiziraju Maškarani ples za djecu u vrijeme koje je navedeno u zahtjevima.   
 
 
AD 3 
 
 3.1. Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa akcijom besplatnog mjerenja 
krvnog tlaka i šećera u krvi za sve grañane koje će se održati u srijedu 23. veljače o. g. u 
vremenu od 9 do 11 sati.  

3.2. Gosp. Gojević, član Pododbora za komunalna pitanja i tajnica izvijestili su 
nazočne s bitnim informacijama koje su se raspravljale na posljednjem sastanku 
Pododbora koji je održan 26. siječnja o. g.  

Jedna od tema bila je i ta da se ponovo uputi zahtjev za ureñenjem parkirališta na 
kat u ulici Ratka Petrovića što je i Vijeće podržalo te će se uputiti dopis nadležnima na 
ponovo razmatranje.  

Raspravljano je i o lokacijama na kojima bi se postavili fiksni kontejneri za 
glomazni otpad budući da su već godinama odreñene 2 fiksne lokacije.  

Radi traženja još jedne lokacije za postavom kontejnera u ulici Ivana Matrljana, 
nazočni su prijedlog podržali te je uz lokaciju u ulici Braće Stipčić blizu kbr. 41 i lokaciju u 
ulici Ratka Petrovića kbr. 54 odreñena je i lokacija u ul. I. Matrljana blizu kbr. 22. 

3.3. Gosp. Vukušić nazočnima je pročitao dopis odnosno odgovor OGU za 
komunalni sustav na naš upit vezano za poslovni prostor u kojem se nalazi Auto salon 
"Chevrolet". 

Na traženje Vijeća MO G. Vežica upućen je zahtjev da ukoliko gña. Grohovac 
odustane od korištenja prostora  da se razmotri da se u isti prebace prostorije MO G. 
Vežica dok bi ostale prostorije služile Podružnici umirovljenika, strankama i sl. odnosno 
bile bi od društvene namjene.  

U dopisu je navedeno kako gña. Grohovac s Gradom ima sklopljen ugovor do 
2017. godine te da ako isti odustanu od korištenja prostora, zahtjev Vijeća MO G. Vežica 
će se obraditi i proslijediti Gradonačelniku na odlučivanje.  

Od ostalih komunalnih problema, gña. Čaušević je istaknula kako je neophodno u 
ulici Zdravka Kučića preko puta kbr. 9 pješački prijelaz označiti horizontalnom i 
vertikalnom signalizacijom radi spriječavanja potencijalne opasnosti po djecu koja tom 
prometnicom prelaze kad idu u školu ali i za sve ostale grañane te će se dopis proslijediti 
na razmatranje i ureñenje.  

 
Sjednica je završila u 18.00 sati.  
U Rijeci, 16. veljače 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


