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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       9. 11. 2012. 
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 30. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

30. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 9. studenog 2012. godine (petak) 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 29. 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 očitovanje na komunalne prioritete MO G. Vežica za 2013. 
Godinu 

2. Razmatranje pristiglih dopisa i komunalne problematike na području G. 
Vežice 

3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa obrañenom listom komunalnih prioriteta 
MO G. Vežica koje je Vijeće predalo u mjesecu svibnju a za koje su nadležne strukture 
nakon razmatranja odredile iznose u kojoj visini bi se pojedini zahvat mogao realizirati.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je     
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Zaključilo 
● kako neće mijenjati dosadašnji redoslijed prioriteta već će dati pismeni 

komentar odnosno napomenu na pojedine prioritete: 
-  pod stavkom 9.4. Horizontalno i vertikalno označiti pješački prijelaz u ulici 

Zdravka Kučića kod kućnog broja 18 budući da struka smatra kako nema 
opravdanja za uspostavu pješačkog prijelaza zbog blizine postojećih pješačkih 
prijelaza, Vijeće iznosi primjedbu kako se radi o pješačkom prijelazu na vrlo 
frekventnoj prometnici gdje grañani i naši najmlañi na putu do škole vrlo često ne 
mogu prijeći prometnicu zbog brzine kojom pojedinci voze te se ne zaustavljaju 
pješacima. Ukoliko bi se prijelaz obilježio, Vijeće smatra da bi se spriječila 
potencijalna opasnost po grañane jer bi se dala veća važnost pješačkom prijelazu i 
pješaci bi bili uočeni.  
 - stavka 9.3. Ureñenje nogostupa u ulici Kačjak procijenjena na 3.000.000.00 
kn te sredstva MO G. Vežica nisu dostatna za realizaciju iako je zahvat od interesa 
za cijeli grad i podržava ga i VMO Orehovica.  
VMO G. Vežica smatra da bi se zahvat ubuduće trebao planirati i realizirati iz nekih 
drugih sredstava te će za ovu godinu isti podržati sa iznosom od 123.000.00 kn 
koliko je preostalo nakon planiranja ostalih zahvata. 

 
 

AD 2 
 
 Nakon što je VMO G. Vežica pismeno zatražio da se hitno saniraju ploče ispred 
Robne kuće „Vežica“, zaprimljen je pismeni odgovor da će se navedena površina uvrstiti 
u plan redovnog održavanja pješačkih površina te će se sanirati početkom 2013. Godine.  
 Obzirom da je površina bila sanirana kroz sredstva prioriteta MO G. Vežica ali je 
zbog visine sredstava sanirano samo 11 m2,   
 Zaključeno je  

● kako će ponovo obratiti poduzeću Brodokomerc Nova da područje sanira 
jer se radi o pločama koje se nalaze neposredno ispred ulaza u trgovinu 
Brodokomerc te će se uputiti pismena zamolba nadležnima nakon usmenog 
razgovora.  

 
Nakon što je upućen zahtjev TD Rijeka promet d.d. za sanacijom stepenica u ulici 

Franje Belulovića kbr. 14 te je isto djelomično realizirano (sanirana su kritična oštećenja 
opasna za sigurno korištenje stepeništa), zaprimljen je dopis kako bi se zahvat trebao 
uvrstiti u prijedloge komunalnih prioriteta za 2014. godinu. 

Na taj način bi se saniralo kompletno slijeganje terena i sanirala bi se ograda.  
 
 

AD 3 
 
 Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informaciju dobivenu od ravnateljice OŠ 
Gornja Vežica gñe. Bojane Matešin da će se prijaviti na natječaj prijedloga projekta 
Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2013. godinu kako bi se uredila Trim staza 
kod Osnovne škole G. Vežica.  
 Vijeće je predloženo razmotrilo i  

Zaključilo  
● kako je projekt vrlo važan za učenike OŠ G. Vežica ali i za sve naše 

grañane koji će istu koristiti te će projekt podržati.  
 
 
Predsjednik i tajnica MO još su jednom nazočne podsjetili da će se u ponedjeljak 

12. studenog o. g. s početkom u 18 sati u Povijesnom i pomorskom muzeju održati 
svečano otvorenje izložbe natječajnih radova za izradu idejnog urbanističko-
arhitektonskog rješenja sakralnog i društveno kulturnog centra na Gornjoj Vežici.  
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 Nakon razmotrenog, Vijeće je raspravljalo o komunalnoj problematici na području 
G. Vežice s kojom će se pismeno obratiti nadležnim gradskim strukturama. 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 9. studenog 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


