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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       29. 5. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 29. SVIBNJA 2009. GODINE 
 

42. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 29. svibnja 2009. godine (petak) 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Andrea Cvitan, voditeljica Astronomskog centra Rijeka 
- vlč. Zlatko Čibarić, Župa Sv. Ana 
 

       
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA ZBORA GRAðANA I 41. SJEDNICE VIJEĆA 
MJESNOG ODBORA 

2. RAZMATRANJE REALIZIRANIH PROGRAMA VMO-A  
(MAJČIN DAN I EKOLOŠKA AKCIJA) 

3. PRIPREMA PROGRAMA ZA OBILJEŽAVANJE DANA MJESNOG ODBORA  
(pozvani su predstavnici Akademskog astronomskog društva, vlč. Zlatko 
 Čibarić i voditelj Prvih riječkih mažoretkinja - Mike Raukar) 

4. RAZNO 
 
Dnevni red je uz manje dodatke jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 
 

AD. 1. 
 
Zapisnik sa zbora grañana i 41. sjednice Vijeća mjesnog odbora, jednoglasno je usvojen. 
 
 



  2 

 
AD. 2. 
 

Nazočnima je na uvid predan izvještaj o realiziranom programu povodom 
obilježavanja Majčinog dana te izvještaj o provedenoj ekološkoj akciji na brdu Sveti Križ. 

Gosp. Vukušić izrazio je zadovoljstvo provedenim programima naročito održanom 
ekološkom akcijom te dodao kako je jedino nezadovoljan nedostatkom kruha i obroka 
nakon ekološke akcije jer smatra da je dostavljena  manja količina obroka nego što je 
traženo. 

  
AD. 3. 
 
 Obzirom da se u mjesecu srpnju obilježavaju Dani Mjesnog odbora, na sjednicu 
su pozvani gña. Andrea Cvitan, voditeljica Astronomskog centra Rijeka, vlč. Zlatko 
Čibarić, Župa Sv. Ana i gosp. Mike Raukar, voditelj Prvih riječkih mažoretkinja (odsutan) 
kako bi se započelo s pripremama za obilježavanje navedenih Dana.  
 Gña. Cvitan pozdravila je prisutne te izložila program predavanja i prezentacija 
koje se svakodnevno odvijaju u prostoru novoureñenog Astronomskog centra – 
Planetarija.  
 Nakon kraćeg razmatranja, zaključeno je da bi se u četvrtak 23. sprnja o. g. u 
21.00 h moglo održati predavanje odnosno večernji program za grañanstvo.  
 Vlč. Čibarić istaknuo je kako program Župe povodom blagdana Sv. Ane započinje 
takoñer 23. srpnja i traje do nedjelje 26. srpnja o. g. održavanjem Svete mise u Domu u 
9.00 sati dok će se svečana Sveta misa održati u 19.00 sati takoñer u Domu. 
 Od ostalog programa, 20. srpnja otvorit će se turniri u malom nogometu koji će 
trajati do subote 25. srpnja kada će se održati i turnir u boćanju, briškuli i trešeti, podjela 
nagrada i priznanja učesnicima Akcije "Biramo najljepšu okućnicu, ulaz, balkon i prozor" 
te zabavno-kulturni program uz nastup Prvih riječkih mažoretkinja i klape odnosno zbora.  
     
AD. 4.  
 
 Nazočni su razmotrili zahtjev gosp. Ožbolta vezano za odreñivanje novih lokacija 
za postavljanje kontejnera za glomazni otpad.  
 Ističe kako bi se svaki mjesec kontejner trebao postaviti na tri različite lokacije 
navedene u dopisu kako bi svim grañanima omogućilo bacanje glomaznog otpada.  
 Vijeće je isto razmotrilo te  

 • zaključilo kako će se dogovoriti sastanak sa djelatnicima Odjela GU za 
komunalni sustav te KD Čistoća kako bi se navedeno predložilo. Takoñer su se 
složili da će se predložiti da se svaki mjesec tijekom godine kontejneri za glomazni 
otpad postavljaju istog datuma odnosno da se odredi stalan termin. Smatraju da bi 
na taj način grañani u manjoj mjeri otpad ostavljali na ulici.  
 
  Razmotren je i zahtjev za korištenjem prostora poduzeća "Brijesti" d.o.o. radi 
održavanja predavanja na temu zdravijeg načina života – kvalitetnija hrana, bolja voda za 
piće, bolje i zdravije spavanje.  
 Vijeće smatra da je u dopisu trebalo biti navedeno tko će predavanja održavati te 
da li se radi o predavanjima s prodajnim karakterom. 
 Nakon duže rasprave,  

• zaključeno je da će se predstavnike poduzeća "Brijest" d.o.o. pozvati na 
sastanak te će se nakon razgovora razmotriti da li će se istima omogućiti korištenje 
prostora kao i da li će se prostor dobiti na korištenje s plaćanjem ili bez plaćanja.  
 
 Budući je planom prioriteta za ovu godinu planirana tehnička priprema za ureñenje 
dječjih igrališta u ulici I. Matrljana kbr. 29 i u ulici Z. Kučića izmeñu kbr. 9/13 predviñeno 
70.000,00 kn, zaprimljen je e-mail djelatnice OGU za komunalni sustav u kojem je prema 
stvarnom troškovniku dobivena ponuda od ukupno 30.000,00 kn.  
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 Sukladno navedenom, traži se od Vijeća da predloži u koje radove će se utrošiti 
iznos od 40.000,00 kn. 
 Vijeće je isto razmotrilo te  

• zaključilo kako bi Vijeće trebalo kontrolirati troškove koji se troše u 
prioritete na način da se netko iz Vijeća uključi u pripremu radova te da se Vijeće 
na vrijeme obavijesti kada će se koji radovi izvoditi.  

Takoñer je istaknuto nagodovanje budući da Vijeće nije upoznato s iznosima 
pojedinih sprava koje se planiraju postaviti kao ni sa brojem sprava koje bi se 
postavile.  

Vijeće je mišljenja da bi se  od OGU za komunalni sustav trebao dobiti 
službeni dopis u kojem će točno navesti podatke koje Vijeće zanima dok će članovi 
razmisliti u što bi se utrošio navedeni iznos. 

Obzirom da je planom prioriteta dogovoreno postavljanje klupe u ulici Marči kbr. 5 
što je nedavno obiñeno s djelatnicima OGU za komunalni sustav, tajnica je prenijela 
informaciju da s istim nisu zadovoljni stanari koji žive u kući nasuprot navedene lokacije 
gdje bi se klupa trebala postaviti.  

Budući se radi o javnoj površini a ne o privatnom terenu, Vijeće smatra da nema 
razloga da se klupa ne postavi.  

 
Pojedini članovi Vijeća ponovo su komentirali neureñenost površine u ulici Zdravka 

Kučića kbr. 58 gdje se nalazi caffe bar "Times". 
Takoñer su istaknuli kako bi se trebalo zabraniti parkiranje automobila na 

nogostupu kod navedenog objekta već bi se parkirališni prostor trebao urediti kako bi 
grañani iz prigrada mogli parkirati te javnim gradskim prijevozom nastaviti prema gradu.  

Istaknuta je i neureñenost stepenica koje vode prema V. Lencu.  
Budući da dio prostora iza ugostiteljskog objekta i stepenice ne spadaju u 

područje MO Gornja Vežica, predsjednik i tajnica će kontaktirati MO Podvežica kao i 
djelatnika Rijeka prometa te će na idućoj sjednici Vijeću prenijeti informacije o traženom. 

 
Takoñer je rečeno da bi se trebala obratiti pažnja na neureñenost zelene površine 

u ulici Zdravka Kučića 39/43 što se dešava nakon svakog vikenda.   
 
 Gosp. Šubat je postavio pitanje izgradnje parkirališta na kat u ulici Ratka 
Petrovića.  
 Budući da nakon sjednice kojoj je prisustvovao gosp. Komadina nemamo nikakvih 
daljnjih informacija, upućen je dopis OGU za komunalni sustav – ravnatelju Direkcije 
plana, razvoja i izgradnje gosp. Blaževiću da nas se obavijesti o terminu za sastanak na 
kojem bi nam se prenijela informacija i plan vezano za izgradnju parkirališta.  
 
Sjednica je završila u 20.15 sati.  
U Rijeci, 29. svibnja 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   
 

 


