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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       17. 6. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 43. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 17. LIPNJA 2009. GODINE 
 

43. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 17. lipnja 2009. godine (srijeda) s početkom 
u 18.00 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 
- vlč. Zlatko Čibarić, Župa Sv. Ana 
- Gracijela Orobabić, "Teen" 
- Žarko Panić, predsjednik Podružnice umirovljenika G. Vežice 
- Mike Raukar, voditelj Prvih riječkih mažoretkinja 
- Tea Hržić, udruga "Loptica" 
 
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 42. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. SASTANAK SA KORISNICIMA PROSTORA MJESNE SAMOUPRAVE 
3. "IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE, ULAZA, BALKONA I PROZORA 2009." 
4. PRIPREME PROGRAMA ZA OBILJEŽAVANJE DANA MJESNOG ODBORA 
5. RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 
 

AD. 1. 
 

Zapisnik sa 42. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
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AD. 2. 
 

Gosp. Vukušić pozdravio je korisnike prostora MO Gornja Vežica te se zahvalio na 
odazivu iako je bio nazočan tek manji broj korisnika. 

 Takoñer je u ime Vijeća čestitao gosp. Raukaru na primljenom Zlatnom grbu 
Grada Rijeke dobivenom za rad Prvih riječkih mažoretkinja.  

Gosp. Vukušić izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim korištenjem inventara 
mjesne samouprave budući ee u nekoliko navrata naišlo na razbijen inventar. Zaključeno 
je od strane Vijeća da će se nakon svakog uočenog oštećenja korisnici snositi troškove 
odnosno naknaditi štetu. 

Gosp. Raukar zamolio je da se popravi mehanizam na prozorima u dvorani te da 
se nabave ljestve jer je strop u dvorani izuzetno visok.  

Takoñer je naglašena potreba za nabavkom stolova i stolica te će se navedeni 
zahtjevi uputiti prema Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

Vijeće se složilo te zaključilo da će se prema gore navedenom Odjelu takoñer 
uputiti zahtjev da se u kancelarijama i maloj sali što hitnije postavi klima ureñaj. Radi 
provoñenja Dana MO-a koji se obilježavaju krajem srpnja,  Vijeće je primorano održavati 
sastanke u pretoplim i zagušljivim kancelarijama.   

Na kraju rasprave i dogovora sa korisnicima, predsjednik se još jednom zahvalio 
na prisustvovanju te izrazio želju za daljnjom uspješnom suradnjom.  

 
AD. 3. 
 
 Budući se ove godine ponovo provodi akcija "Biramo najljepšu okućnicu, ulaz, 
balkon i prozor 2009.", komisija u sastavu članova Vijeća pogledala je sve fotografije 
okućnica kojih je ove godine bilo 10 prijavljenih a koje im je pripremila tajnica, pristupili su 
glasanju.  
 Odjel gradske uprave za poduzetništvo na temelju prijave programa VMO Gornja 
Vežica financira prijavljene učesnike sa 1.500,00 kn (poklon bon) te sa 500,00 kn 
(sadnice) u poduzeću "Parkovi Plus". 
 Nakon dužeg razmatranja, odlučeno je slijedeće 
• 1. nagrada iznosi 350,00 kn a dobila ju je obitelj Vranić, Vjekoslava Dukića 22,  
• 2. nagradu u iznosu od 200,00 kn dobio je Nikola Badurina, Braće Ružić 13,  
• 3. nagradu od 150,00 kn dobila je Mirjana Matrljan, Vjekoslava Dukića 12,  
• 4. nagradu u istom iznosu dobila je Jasenka Kontuš Popović, Zdravka Kučića 30 i  
• 5. nagrada takoñer u istom iznosu pripala je Vesni Butković, Braće Stipčić 23.  

Preostalih 5 učesnika takoñer je nagrañeno za sudjelovanje u akciji te će sredstva 
do 100,00 kn za sadnice iskoristiti takoñer u Parkovima Plus  do 31. srpnja o. g.  
• Marija Kružić, Marči 20  
• Margita Antić, Vjekoslava Dukića 2  
• Biserka Baran, Ratka Petrovića 92 
• Neda Erceg, Zdravka Kučića 4 
• Marija Depope, Ratka Petrovića 2 
 Kako je dogovoreno, svečana podjela priznanja i poklon bonova učesnicima, bit će 
uručene 1. srpnja o. g. s početkom u 18.00 sati u prostoru MO Gornja Vežica te su 
pozvani svi nazočni da prisustvuju istom.  
  
     
AD. 4.  
 
 Nazočni su raspravljali o programu koji će se odvijati povodom obilježavanja Dana 
MO Gornja Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 2009." 
 Gosp. Bačić, predsjednik Pododbora za sport i rekreaciju naglasio je kako će se 
kao i svih prijašnjih godina od 20. do 25. srpnja o. g. u večernjim satima održati turniri u 
malom nogometu koji će se održati na travnatom igralištu OŠ Gornja Vežica.  
 U sklopu navedenog, u subotu 25. srpnja o. g. održat će se i turnir u briškuli i 
trešeti.  
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 Istog dana, osim podjele pehara i medalja učesnicima turnira, održat će se i 
nastup Prvih riječkih mažoretkinja koje će i otvoriti turnire u malom nogometu te nastup 
klape Cinkvina.  
 Pozivnice i plakate kojim će se pozvati grañani na obilježavanje Dana MO-a izradit 
će tajnica. 
 
AD. 5.  
 

Obzirom na zaprimljen dopis Odjela g. u. za komunalni sustav a vezano za 
neutrošena sredstva od 40.000,00 kuna prema planu prioriteta za tekuću godinu. 
 Vijeće je isto razmotrilo te zaključilo  

•  da se slaže s prijedlozima za ureñenje staza u ulici Zdravka Kučića 27/29 te 
izrazili mišljenje da bi se kroz navedena sredstva moglo realizirati više zahvata.  
 Tako bi se osim gore navedenih prijedloga a ukoliko ostane sredstava moglo 
pristupiti i ureñenju manjeg dijela zelene površine u ulici Ratka Petrovića sa 
sjevernog dijela stambenog niza kbr. 7-25 (uklanjanje suhih stabala i sadnja novih), 
postava nekoliko daski za sjedenje na zidiću dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića 
9/13 te stol za stolni tenis budući se igralište planira urediti te bi ga na taj način 
učinili zanimljivijim djeci i mladima.  
 
 Budući je nedavno od strane grañana skrenuta pozornost na išaran zid odnosno 
grafit u ulici Zdravka Kučića ispod zgrade kbr. 43 na prometnici koja je vrlo frekventna a 
koji je vrlo neprimjerenog sadržaja, Vijeće je mišljenja da bi grafit trebalo ukloniti što prije 
jer stvara ružnu sliku grada. 
 Dopis s navedenim mišljenjem, uputit će se prema nadležnim gradskim 
strukturama.  
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati.  
U Rijeci, 17. lipnja 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


