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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       24. 1. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 32. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

32. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 24. siječnja 2013. 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 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 31. 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 Godišnjeg izvješća o radu VMO G. Vežica za 2012. 
godinu 

2. Priprema za realizaciju programa Maškare na G. Vežici 
3. Upoznavanje s pristiglim dopisima i zahtjevima za korištenje prostora  
4. Razno 

4.1. Promemorija sa sastanka održanog u TD Rijeka promet d.d. 
4.2. Priprema za sudjelovanje na sastanku vezano za komunalne prioritete 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica MO nazočne su upoznali sa Godišnjim izvješćem za 2012. 
godinu izrañenim sukladno predloženim i realiziranim Programima rada tijekom godine.  
 Nakon kraćeg razmatranja i rasprave, Vijeće je     

Zaključilo 
● kako je Godišnje izvješće za proteklu godinu izrañeno sukladno održanim 

Programima te isto jednoglasno usvojilo.  
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AD 2 
 
 Gosp. Vukušić istaknuo je kako će se u nedjelju 10. veljače o. g. u jutarnjim 
satima održati planirani program Maškare na Gornjoj Vežici koji se već tradicionalno 
održava na našem području. 
 Kako je već i planirano, taj dan bi se dočekala Vežička maškarana skupina 
„Vežički kanpaneli“ koje bi se nakon plesnog nastupa i zabavljanja Vežičana, uputila na 
Korzo na Meñunarodni riječki karneval.  
 Nazočni su  

Zaključili 
● kako će se s predstavnicima maškarane skupine održati sastanak kojim bi 

se detaljno dogovorio program i izradili plakati kojim bi se upoznali naši mještani s 
kompletnim programom obilaska maškara.  
 
AD 3 
 

Nazočni su upoznati s pristiglim dopisima odnosno zahtjevima za korištenje 
prostora: 

- Pročitan je dopis Boćarskog kluba „Vežica“ u kojem se traži da VMO Gornja 
Vežica osigura lokaciju za ureñenje boćališta za mještane G. Vežice budući da 
će se na prostoru sadašnjeg boćališta u skorije vrijeme izgraditi crkva Svete 
Ane.  
Nakon dulje rasprave 

       Zaključeno je  
● kako će se Vijeće MO pismeno obratiti nadležnima u Gradu Rijeci da se što 

prije osigura lokacija za ureñenje boćarskog terena za naše mještane. Budući da 
Vijeće ne može pronaći adekvatnu lokaciju, pismeno će zatražiti od nadležnih da se 
u skladu s mogućnosti, utvrdi lokacija u vlasništvu Grada na kojem bi se boćalište 
moglo urediti. 

 
- Zahtjev za korištenje prostora zaprimljen je od Gradske organizacije SDP 

Rijeka koji traže da im se osigura prostor Doma -  male sale treći ponedjeljak u 
mjesecu u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.  

- Takoñer je traženo i da se osigura prostor Doma – dvorana i to dane 7. Ožujka 
o. g. i  7. svibnja o. g. u vremenu od 17,00 do 20,00 sati radi organiziranja 
susreta s grañanima.  

 
- Zaprimljen je i zahtjev za korištenje prostora Doma – mala sala od strane 

političke stranke PGS a prostor bi se koristio prvi utorak u mjesecu od 18,00 
do 21,00 sat.  

 
Nakon kraće rasprave,  

            Zaključeno je  
● kako će Vijeće na iste izraziti pozitivno mišljenje budući su zahtjevi 

dostavljeni na vrijeme a i političke stranke imaju prednosti pri korištenju prostora 
pogotovo u vrijeme pred održavanje izbora.  

 
- Društvo „Josip Broz Tito“ uputilo je pismenu zamolbu za korištenjem prostora 

Doma – male sale jednom mjesečno u vremenu od 2 sata radi održavanja 
sastanaka i dogovora oko aktivnosti po programu rada.  

 
Nakon dulje rasprave, Vijeće je  
Zaključilo 
● kako do stupanja nove Odluke o korištenju prostora neće iznositi  

pozitivno mišljenje na nove zahtjeve za korištenjem prostora koji iste podnose prvi 
puta. Nakon što ista stupi na snagu, zahtjev će se nakon podnošenja ponovo 
razmatrati. 
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S mišljenjem Vijeća, pismeno će se upoznati podnositelj zahtjeva.  
 
AD 4 

 
Gosp. Vukušić i gña. Čaušević upoznali su nazočne sa sastankom održanim u TD 

Rijeka promet d.d. koji je održan na inicijativu Vijeća MO G. Vežica.  
Problem se odnosio na opasan i vrlo frekventan pješački prijelaz u ul. Z. Kučića 

9/13 koji je nedovoljno obilježen odnosno istaknut te kao takav predstavlja potencijalnu 
opasnost po pješake.   

Nakon što je problematika ponovo razmatrana, zajednički je dogovoreno da se u 
cilju sprječavanja opasnosti, kod pješačkog prijelaza postave vibro trake koje bi 
upozoravale vozače da uspore zbog pješačkog prijelaza.   

Nakon razmatranja, Vijeće je pozdravilo novodonesenu odluku te su mišljenja 
kako će se na taj način ipak lakše prijeći  pješački prijelaz a naročito djeci koja tim putem 
prolaze na putu prema OŠ G. Vežica.  

 
U nastavku, nazočni su raspravljali o komunalnoj problematici odnosno temama 

koje Vijeće smatra da bi se mogle razmotriti na sastanku u Gradskoj vijećnici.  
Teme su slijedeće: promjene kriterija komunalne opremljenosti i novo bodovanje, 

uvoñenje kanalizacijskog sustava na nekim dijelovima Vežice i uvoñenje plinskih 
instalacija u ulici Ivana Matrljana što je već više puta traženo ali još isto nije realizirano.  

 
Vijeće je ponovo razmatralo temu prostora Robne kuće „Vežice“ u kojoj osim 

trgovine Brodokomerc nema nikakvih sadržaja i Robna kuća ostaje prazna.  
Nakon dulje rasprave,  
Zaključeno je  
● da će se Vijeće u ime naših mještana ponovo obratiti pismenim upitom 

prema nadležnim strukturama kako bi se u prostor uvele neke novine i sadržaji ili 
neki druge trgovine.  

 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 24. siječnja 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


