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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       12. 4. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 54. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

54. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. travnja 2010. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Rudolf Kružić, Pododbor za komunalna pitanja 
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Šime Kurtin, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 53. 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.   Izvještaj o realiziranim zahvatima na Gornjoj Vežici tijekom razdoblja od   
      2006. do 2010. godine 
2. Igrokaz za djecu G. Vežice povodom uskrsnih blagdana  
3. Ekološka akcija na brdu Sveti Križ u subotu 17. travnja 2010. g. 
4. Odreñivanje predsjednika Pododbora za komunalna pitanja 
5. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 

      6.   Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Nazočni su na uvid primili Izvještaj o realiziranim zahvatima izvršenim na području 
Gornje Vežice u protekle četiri godine te su isto razmotrili. 
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AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne da će se u četvrtak 15. travnja 2010. g. 
s početkom u 12.30 sati u dvorani Doma održati uskrsni igrokaz za djecu "Gdje je zeko?" 
koji će izvesti Dramska scena Hrvatske čitaonice Trsat.  
 Kulise za igrokaz izradili su štićenici Centra za rehabilitaciju Fortica – Rijeka a ulaz 
je besplatan. 
 Istaknuo je kako program odnosno igrokaz nije planiran financijskim planom jer je 
gospoña Maržić, članica Dramske scene Hrvatske čitaonice Trsat s planiranim 
programom predsjednika Vijeća upoznala tek početkom mjeseca travnja.   

Obzirom da će članovi Dramske scene za djecu Gornje Vežice nastupiti 
besplatno, predsjednik je istaknuo kako će se igrokaz održati na veselje većeg broja 
djece a sredstva reprezentacije koja nisu planirana programom teretit će dio sredstava 
donacija te sredstva poticanja donatorstva.   
 Plakat će se odnijeti u Osnovnu školu G. Vežica a pozvat će se i djeca Dječjeg 
vrtića Morčić.  

Kako bi se i ostala djeca pozvala na igrokaz, tajnica će plakate zalijepiti na 
nekoliko lokacija Gornje Vežice.  

Nazočni su program podržali te će pridružiti predsjedniku i tajnici kako bi se 
program što bolje organizirao i pripremio. 

  
 

AD 3 
 
 Obzirom da je prema Programu Vijeća za ovu godinu planirana ekološka akcija, 
ista će se na brdu Sveti Križ održati u subotu 17. travnja 2010. g. obzirom na Dan planeta 
zemlje koji se obilježava 22. travnja a sve u sklopu projekta Rijeka – zdravi grad. 
 U akciju će se osim Vijeća MO G. Vežica uključiti i Planinarska društva "Duga" i 
"Učka", učenici OŠ Podmurvice i OŠ Gornja Vežica, AAD, Pododbor za komunalna 
pitanja te grañani Gornje Vežice. 
 Za sve učesnike preko OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljišta osigurat će se rukavice za rad te sokovi i topli obroci.  
    
AD 4 
 

Gospodin Vukušić izvijestio je nazočne o razlogu zbog kojeg je gospodin Kružić 
pozvan na sjednicu Vijeća.  

Budući je gospodin Kružić već bio predsjednik Pododbora za komunalna pitanja i 
svoju je dužnost s ostalim članovima vršio vrlo dobro, zbog zdravstvenih razloga od 
navedenog je bio primoran odustati te je umjesto njega imenovan gospodin Grubešić. 

Obzirom da kroz duži vremenski rok, gospodin Grubešić nije sazvao niti jedan 
sastanak Pododbora, gospodin Vukušić smatra da bi gospodin Kružić ponovo trebao 
voditi navedeni Pododbor.  

Prema mišljenju gospodina Kružića, imenovanje predsjednikom Pododbora za 
komunalna pitanja ne bi se trebalo obaviti na posljednjoj sjednici Vijeća budući se kroz 
mjesec dana održavaju izbori već na nekoj od idućih sjednica ukoliko se novo Vijeće s 
istim složi.   
   Vijeće se nakon razmatranja složilo sa mišljenjem gospodina Kružića te  

 
Zaključilo: 
● da će se prijedlog odnosno imenovanje gospodina Kružića predsjednikom 
Pododbora obaviti na slijedećoj radnoj sjednici Vijeća MO G. Vežica. Nazočni 
su istaknuli kako se u vrijeme dok je gospodin Kružić bio predsjednik 
komunalna problematika temeljito i efikasno rješavala te su iz tog razloga 
suglasni s prijedlogom predsjednika Vijeća.  
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AD 5 
 
 Gospodin Vukušić nazočnima je prenio informaciju vezanu za zaprimljen dopis 
gospodina Škunce, pročelnika OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljišta a odnosi se na izgradnju crkve na novoj lokaciji iza Doma i OŠ G. Vežica.  
 Sastanak bi se trebao održati u utorak 13. travnja 2010. g. s početkom u 14,00 
sati u prostoru Odjela.  
 Istome će prisustvovati neki članovi Vijeća MO i Inicijativnog odbora te 
Nadbiskupije.  
 
 
AD 6 
 
 Gospodin Butigan je istaknuo kako bi se pozive za sjednicu trebalo slati i na 
adresu vijećnice Grada Rijeke gospoñe Ivane Jurčić s Gornje Vežice kako bi se upoznala 
sa većim problemima mještana Gornje Vežice te bi kao vijećnica Grada Rijeke omogućila 
odgovore na iste.  
 Nazočni su se s prijedlogom složili te će se s navedenim upoznati i novoizabrano 
Vijeće.    
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati.  
U Rijeci, 12. travnja 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 

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

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


