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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       17. 2. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 52. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

52. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 17. veljače 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 51. 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 nove lokacije za izgradnju crkve na Gornjoj Vežici 
2. Realiziran program "Maškare na Gornjoj Vežici"  
3. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
4.   Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Vinko Vukušić, nazočnima je obrazložio kompletnu situaciju vezanu 
za lokaciju izgradnje crkve na Gornjoj Vežici.  
Obzirom da je Vijeće nedavno ponovo upoznato s problemima oko površine u ulici Franje 
Belulovića te negodovanjem grañana koji se protive izgradnji crkve na lokaciji na kojoj se 
nalazi dječje igralište odnosno park, početkom mjeseca veljače sastao se je 
novoosnovani Inicijativni odbor grañana kako bi se predložila i razmotrila nova lokacija.  
Kako je istaknuo od predvodnika stupine grañana g. Vukića koji je nedavno problematiku 
oko lokacije za izgradnju crkve obrazložio u tajništvu Mjesnog odbora, a koji smatra kako 
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grañani nikako neće dozvoliti gradnju crkve na prostoru dječjeg igrališta u ulici Franje 
Belulovića.  Takoñer je naglasio kako će se s problemom upoznati i pravobraniteljica za 
djecu jer se bi se za potrebe gradnje crkve uklonilo dječje igralište odnosno park.  
U skladu s navedenim, g. Gojević je istaknuo da se Inicijativni odbor sastao kako bi 
razmotrili prijedlog grañana kojim bi se crkva izgradila na terenu pored Osnovne škole 
Gornja Vežica i Doma "Ž. Marča" odnosno na prostoru sadašnjeg Boćarskog kluba 
Vežica te ugostiteljskog objekta "Dino".  
Do prijedloga nove lokacije je došlo iz razloga što je BK Vežica ugašen a i ugostiteljski 
objekat "Dino" je zatvoren već više od 15 mjeseci. U sklačdu s navedenim,, upućen je 
dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kako bi nas se upoznalo da li će u 
dogledno vrijeme ugostiteljski objekat "Dino" profunkcionirati.  
Vijeće je upoznato sa pismenim odgovorom navedenog Odjela u kojem je navedeno da 
ugovor sklopljen izmeñu zakupnice gñe. Agović i Grada ističe 31. srpnja o. g. te da u što 
kraćem vremenu treba biti stavljen u funkciju ili mora biti uklonjen.  
G. Gojević je istaknuo da se druga lokacija razmatra radi sprječavanja daljnjeg 
negodovanja i bunta grañana koji će na svaki način pokušati spriječiti izgradnju crkve na 
prostoru dječjeg igrališta. Istaknuo je kako je prostor vrlo neadekvatan i zbog samih 
iskopa koji će se vršiti a utjecali bi i na statiku zgrade iznad dječjeg igrališta.           
G. Gojević smatra kako je nova lokacija prikladna i u odnosu na kvadraturu budući su 
ispitane sporne čestice nove lokacije koje je u vlasništvu Grada Rijeke. Kvadratura iznosi 
više od 1800 m2 što bi u potpunosti odgovaralo budući bi se u sklopu crkve uredio i  
Župni ured te parkirališni prostor. Takoñer ističe da je lokacija vrlo odgovarajuća jer se 
nalazi blizu Osnovne škole i Doma što predstavlja centar Vežice.  
Ukoliko se lokacija prihvati te se BK Vežica ukloni, predložit će se nova lokacija za 
ureñenje istog i to na bivšem okretištu autobusne linije 7 pored caffe bara "7". 
Nazočni su nakon duže rasprave i razmatranja donijeli  
 

Zaključak: 
● Vijeće je na prijedlog izrazilo pozitivno mišljenje te smatra da je lokacija 
vrlo prihvatljiva te da bi isti prijedlog u pismenom obliku trebalo uputiti vlč. 
Zovku, Župa Sv. Ana, Riječkoj nadbiskupiji i Gradu Rijeci kako bi se izvidjele 
sve mogućnosti izgradnje crkve na predmetnoj lokaciji.  
Takoñer se predlaže da vlč. Zovko sudjeluje u suradnji s Inicijativnim 
odborom grañana u koji, kako je zaključeno će se osim sadašnjih 8 članova 
uključiti i zamjenik predsjednika VMO g. Šubat a predsjednikom Inicijativnog 
odbora je imenovan g. Gojević. 

 
AD 2 
 
G. Vukušić je izrazio zadovoljstvo realiziranim program "Maškare na Gornjoj Vežici" kojim 
je dočekana maškarana skupina "Vežički kampaneli" a koje je održano u nedjelju 14. 
veljače o. g.  
Nakon zakuske te zabave uz glasnu glazbu, maškare su ispraćene prema Korzu na 27. 
meñunarodnu karnevalsku povorku.   
Iako je program dobro osmišljen i realiziran na zadovoljstvo maškarane skupine i 
grañana, g. Vukušić je predložio da se iduće godine program osmisli na način da "Vežički 
kampaneli" proñu duž cijele Gornje Vežice te da ih se na kraju dočeka ispred Doma "Ž. 
Marča" kako bi ih se počastilo kao i ove godine te ispratilo na Korzo.  
  
AD 3 
 
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 za 12. i 13. ožujka o. g. radi proslave 
roñendana.    
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Zaključak: 
● Vijeće je nakon razmatranja na navedeni zahtjev izrazilo pozitivno     
mišljenje kako bi se caffe baru "Galileo" dane 12. i 13. ožujka o. g. odobrio 
kasniji završetak radnog vremena - do 02.00 sata kao što je traženo u 
dopisu.  

 
Na traženje grañana, upućen je dopis TD Rijeka promet za iscrtavanjem odnosno 
obnovom horizontalne signalizacije na Gornjoj Vežici.  
Nazočni su upoznati sa zaprimljenim odgovorom navedenog poduzeća u kojem je 
navedeno da je stanje horizontalne signalizacije na području G. Vežice u dobrom stanju 
osim ulice Tome Strižića – pored poduzeća Istravino koje je u lošem stanju radi učestalih 
prolazaka kamiona te će se isti  obnoviti u najkraćem roku. 
 
Nazočni su upoznati i sa zahtjevom za materijalnom odnosnom financijskom potporom 
koje je upućeno prema obrtnicima s područja Gornje Vežice a sve radi dobivanja donacija 
radi pokrivanja troškova programa VMO za tekuću godinu.  
 
AD 4 
 
Nazočni su razmotrili financijski plan usporeñujući ga sa Programom rada za tekuću 
godinu te su isti nakon dužeg razmatranja usvojili. 
 
G. Vukušić je nazočnima predložio da se kao predsjednika Pododbora za komunalna 
pitanja imenuje g. Rudolf Kružić koji je prije nekoliko godina već i bio u navedenoj funkciji. 
Nakon njega predsjednik Podobora bio je g. Žarko Grubešić koji nije sazivao sastanke 
Pododbora. 
Istaknuo je da će se g. Kružića pozvati na sastanak te mu predložiti navedeno kako bi se 
uskoro održao sastanak Pododbora radi razmatranja komunalne problematike Gornje 
Vežice.  
 
Tajnica je upoznala Vijeće kako će se iduću srijedu 24. veljače o. g. u vremenu od 9,00 
do 11,00 sati u Mjesnom odboru održati besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.  
Isto će se objaviti na web stranicama MO-a, plakatima a obavijestit će se i mediji - Novi 
list i Radio Rijeka kako bi se s istim upoznali grañani.   
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.  
U Rijeci, 17. veljače 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 
 

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

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


