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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       27. 4. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
ODRŽANE 27. TRAVNJA 2009. GODINE 

 

41. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 27. travnja 2009. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO       
- Šime Kurtin, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 

       
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Marijan Bačić, član VMO 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 40. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZA UREðENJE I ODRŽAVANJE 

OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PRIORITETI) ZA 2010. GODINU 
3. RAZMATRANJE ZAHTJEVA PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA ZA KORIŠTENJEM 

DVORANE 
4. PRIPREMA I REALIZACIJA PROGRAMA VMO POVODOM MAJČINOG DANA 
5. RAZNO 

- SPORTSKI SUSRETI MO-A POVODOM DANA SVETOG VIDA  
- PROVOðENJE EKOLOŠKE AKCIJE NA BRDU SVETI KRIŽ 
- RAZMATRANJE PETICIJE GRAðANA 
 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD. 1. 
 
Zapisnik sa 40. sjednice Vijeća mjesnog odbora, jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD. 2. 
 
 Nazočni su razmotrili prijedloge za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (prioritete) za 2010. godinu. 

Nakon dužeg razmatranja iste su posložili prema redoslijedu prioritetnosti te ih 
usvojili. 

   
 
AD. 3. 
 
  Gosp. Vukušić upoznao je prisutne sa zahtjevom Podružnice umirovljenika 
Gornja Vežica za korištenjem dvorane 25. travnja i 23. svibnja 2009. godine radi 
održavanja sastanka i sportskih susreta.  
 • Vijeće je zahtjeve razmotrilo te izrazilo pozitivno mišljenje.  
   
AD. 4.  
 

Povodom obilježavanja Majčinog dana, gosp. Vukušić upoznao je Vijeće kako će 
se program realizirati u petak 8. svibnja o. g. s početkom u 17.00 sati.  

U programu će sudjelovati: Prve riječke mažoretkinje, Plesni par Akrobatskog 
Rock'n roll-a Kluba Ri Rock dok će članovi Dramsko-glazbene skupine Hrvatske čitaonice 
Trsat izvesti igrokaz za sve mame i djecu.  

Program će završiti "Pjesmom za mamu". 
  

AD. 5.  
 
 Budući se već nekoliko godina, Mjesni odbor Gornja Vežica uključuje u sportske 
susrete mjesnih odbora koji se organiziraju povodom Dana Sv. Vida, nazočnima je 
prenijeta informacija kako će se sudjelovati u 3 discipline: mali nogomet, briškula i trešeta 
te u boćanju.  
 Sportske aktivnosti održat će se na području MO Grbci u subotu 23. svibnja o. g. 
dok će završne utakmice biti 6. lipnja 2009. godine.  
  

Nazočnima je takoñer prenijeta informacija da će se ekološka akcija čišćenja i 
ureñenja zelene površine na brdu Sveti Križ biti održana u subotu 9. svibnja o. g. s 
početkom u 8,30 sati.  

Ekološka akcija realizirat će se uz pomoć i dogovor sa OGU za komunalni sustav, 
KD Čistoća i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem koji će za 
sve učesnike osigurati radne rukavice dok će Crveni Križ pripremiti topli obrok. 

 
Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa zaprimljenim dopisom – peticijom 

grañana za hitnim ureñenjem prolaza odnosno preregulacijom prometa prema Planetariju 
na brdu Sveti Križ.  

Budući da je isti nedavno otvoren vladaju neprestane gužve te vozači svoja vozila 
nastoje parkirati ispred samog Planetarija. Da bi stigli ispred objekta, penju se uzbrdicom 
velikom brzinom uz koju se nalazi dječje igralište.  
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Radi sprječavanja potencijalne opasnosti po djecu, u peticiji je istaknuto kako je 
potrebno hitno regulirati promet odnosno zabraniti promet do Planetarija i osigurati 
parkirališni prostor za grañane ispod brda – blizu okretišta autobusne linije 7A.  
 Vijeće je razmotrilo zahtjev odnosno peticiju grañana te  
zaključilo  
• da će se prema nadležnim službama uputiti hitan zahtjev da se promet čim prije 
regulira kako bi se zaštitila djeca i spriječila moguća opasnost.  
 

Nazočni su raspravljali i o oštećenjima koje se odnose na nezavršeno ureñenje 
prostora oko novopostavljenih autobusnih čekaonica i oštećenja asfalta ne nekoliko 
lokacija. 

 
  Postavljeno je pitanje da li postoji odobrenje nadležnih Odjela za nedavno 
postavljenu ogradu oko kapelice na brdu Sveti Križ. 
 Nakon rasprave, nazočni su se složili da će se razgovarati sa vlč. Čibarićem te će 
se Vijeće na idućoj sjednici obavijestiti da li za postavljanje ograde postoji pismeno 
odobrenje.  
 
 Takoñer je istaknuto da je u ulici Ratka Petrovića kbr. 41 balkonski zid napravljen 
od kamena.  
 Budući se prema Odluci o komunalnom redu ne bi smjelo narušavati izgled 
zgrade, nazočni su se složili da bi se s navedenim trebala upoznati Direkcija za 
komunalno redarstvo. 
 
 
Sjednica je završila u 18.30 sati.  
U Rijeci, 27. travnja 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 

Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   
 

 


