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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       20. 1. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 51. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

51. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 20. siječnja 2010. 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 
- Adam Butigan, član VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Šime Kurtin, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 50. 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. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za proteklu godinu  
2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
3.   Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
Nakon kraćeg razmatranja te objašnjenja tajnice oko financijske strane Izvješća, nazočni 
su Izvješće o radu Vijeća MO za 2009. godinu jednoglasno prihvatili. 
 
AD 2 
 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo je temeljem zahtjeva caffe bara "Galileo", Sveti 
Križ 33 uputio Vijeću MO G. Vežica zahtjev za iskazivanjem mišljenja vezano za 
produžetak radnog vremena navedenom caffe baru i to odreñene datume: 29. i 30. 
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siječnja o.g., 05. i 06. veljače o. g., 19. i 20. veljače o. g., 12. i 13. veljače o. g. te 26. i 27. 
veljače o. g.  
 

Zaključak: 
● Vijeće je nakon dužeg razmatranja za navedeni zahtjev izrazilo pozitivno     
mišljenje kako bi se caffe baru "Galileo" prema gore navedenim datumima     
odobrio kasniji završetak radnog vremena - do 02.00 sata.  

 
Nazočni su razmotrili i zahtjev za korištenjem prostora gosp. Zlatka Pezdevšek – DŠR 
"Sušak" kako bi se u dvorani MO G. Vežica održavala rekreacija za žene – umirovljenice 
jer je prostor koji su do sada koristile u tijeku sanacije. Prostor bi se koristio ponedjeljkom 
i četvrtkom od 10:00 do 12:00 sati. 
 

Zaključak: 
● Vijeće je zahtjev razmotrilo kao i mogućnosti da li je u traženo vrijeme 
dvorana slobodna od ostalih korisnika.  
Nakon što je sve razmotreno, Vijeće je izrazilo pozitivno mišljenje ali samo 
privremeno dok se dosadašnji prostor DŠR "Sušak" ne sanira. 
Obzirom da je u zahtjevu traženo odobrenje korištenja prostora bez 
naknade, nazočni su isto prihvatili ukoliko žene koje rekreaciju pohañaju ne 
plaćaju nikakvu članarinu.  

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Vinko Vukušić izvjestio je prisutne o stalnom negodovanju grañana 
radi promjene trase autobusne linije 7A koja više ne prometuje kroz centar grada nego 
preko ulice Pomerio.  
Takoñer je izvijestio da je već zaprimljeno nekoliko dopisa i peticija grañana koje su 
proslijeñene prema KD Autotrole. Kroz nekoliko dana održat će se sastanak na kojem će 
g. Vukušić nadležnima ponovo iznijeti svu problematiku vezanu uz promjenu trase linije 
7A koja kod većine grañana Gornje Vežice izaziva negodovanje.  
 
Nazočni su razmotrili materijal dobiven od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
vezano za osnivanje gradskih četvrti na području grada Rijeke.  

 
Zaključak: 
● Nazočni su zaključili da bi se o istome trebalo ozbiljno raspraviti na 
održanim prezentacijama i raspravama na kojima bi se dalo obrazloženje o 
prednostima i nedostacima osnivanja istih iako smatraju da se stanje ne bi 
trebalo mijenjati niti osnivati gradske četvrti.  

 
Nazočni su ponovo raspravljali temu mjesta odnosno lokacije na kojem bi se trebala 
izgraditi crkva na Gornjoj Vežici budući da se od pojedinih grañana ponovo spominje 
potpisivanje peticije protiv izgradnje crkve na mjestu sadašnjeg parka u ulici Franje 
Belulovića.  
Kao jedna od lokacija za izgradnju crkve, spominjao se teren iznad Doma "Ž. Marča" na 
mjestu sadašnjeg Boćarskog kluba "Vežica"  i ugostiteljskog objekta "Dino".  
 

Zaključak: 
● Nazočni smatraju da bi se za novu lokaciju izgradnje crkve trebala 
pobrinuti Nadbiskupija te će Vijeće taj prijedlog takoñer razmotriti.  
● Vijeće smatra da bi se trebalo pismeno obratiti nadležnim Gradskim 
službama jer objekat "Dino" predstavlja ružnu sliku ovog dijela. Isti je 
zatvoren već više od godinu dana, a u nekoliko navrata su na objektu 
razbijena stakla. U večernjim satima oko istog se skupljaju sumnjive grupice 
ljudi s čime su upoznati i djelatnici III. PP Rijeka.  
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Predsjednik VMO g. Vukušić izrazio je nezadovoljstvo korištenjem prostora Doma od 
strane Prvih riječkih mažoretkinja i njegovog voditelja g. Raukara koji iste nedovoljno 
tijekom proba kontrolira.  
U nekoliko navrata, oštećeni su kotačići od oltara koji se pomiče tijekom održavanja mise. 
Nedavno su isti već četvrti puta promijenjeni a g. Raukar je kontaktiran od strane 
svećenika i upozoren na isto.  
G. Vukušić je istaknuo da će se na sastanku sa svećenikom odrediti koji se blagdani 
tijekom godine slave radnim danom kako bi dan ranije, ostali korisnici mogli ranije završiti 
s probama da se dvorana uredi za jutarnje mise.  
 
Predsjednik VMO g. Vukušić podsjetio je nazočne na realizaciju prvog planiranog 
programa koji će se odvijati u nedjelju 14. veljače o. g. kada će se urediti dvorana za naše 
Vežičke maškare. Plakati će se polijepiti po Vežici kako bi grañani mogli ispratiti našu 
grupu na Riječki karneval na Korzo. 
U slučaju lošeg vremena, maškare će se dočekati u dvorani uz hranu, piće, pjesmu i ples 
ili ispred Doma "Ž. Marča". 
 
Obzirom da su Mjesni odbori nedavno upoznati sa sredstvima koji su im odobrena od 
strane resornih Odjela (sport, poduzetništvo i kultura), ispravljen je Program rada za 
tekuću godinu te je Vijeće s istim upoznato.  

 
 
 

Sjednica je završila u 19:30 sati.  
U Rijeci, 20. siječnja 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 
 

Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


