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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       28. 4. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 55. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

55. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. travnja 2010. godine (srijeda) s početkom 
u 14.00 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Šime Kurtin, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 54. 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. Prijedlog lokacije za izgradnju crkve na Gornjoj Vežici 
2. Obilježavanje Majčinog dana u MO Gornja Vežica  
3. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 
4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gospodin Vukušić i gospodin Gojević, predsjednik Inicijativnog odbora za promjenu 
lokacije crkve na G. Vežici obavijestili su nazočne o održana dva sastanka u OGU za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

Sastanak je održan radi prijedloga Inicijativnog odbora i grañana Gornje Vežice 
kojim se ističe nova lokacija za izgradnju crkve Sveta Ana.  

Kako je istaknuto, nova lokacija za izgradnju crkve nalazila bi se blizu OŠ Gornja 
Vežica a na prostoru sadašnjeg Boćarskog kluba Vežica.  
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Budući je prijedlog podržan od strane IO isti je razmotren od strane pročelnika 
Škunce te Riječke nadbiskupije, Vijeće MO je zamoljeno da razmotri koji sadržaji bi se u 
sklopu Doma "Ž. Marča" mogao uklopiti.  

Na posljednjem sastanku održanom 27. travnja o. g., Vijeće je dalo prijedloge za 
ureñenje Doma koji bi se u skladu s mogućnostima mogao podići na kat te se u širinu istog 
ne bi zadiralo.  

Nakon razmatranja, Vijeće je izrazilo zadovoljstvo pozitivnim razmišljanjem 
nadležnih ali i radom i trudom predsjednik i članova IO te su donijeli odluku kojom se 
podržava prijedlog nove lokacije za izgradnju crkve Sveta Ana na novoj lokaciji na prostoru 
boćališta na zadovoljstvo grañana Gornje Vežice.  
 
  
AD 2 
 
 Gospodin Vukušić prenio je Vijeću informaciju o realizaciji Programa Majčinog 
dana. 

Program za majke i djecu održat će se u srijedu 5. svibnja o. g. u 10.00 sati u 
dvorani Doma. U sklopu navedenog, održat će se dječja predstave "Hokus Pokus Brijuni" u 
izvoñenju mladih profesionalnih glumaca a prisutni će se počastiti slatkišima, grickalicama i 
sokovima.  

  
 

AD 3 
 

Budući  su od strane TD  V.D. Conor d.o.o. iz Malog Brguda kao vlasnika caffe 
bara "Galileo", Sveti Križ 33  predani zahtjevi za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog 
vremena (do 02,00 sata) slijedeće dane: 7. i 8. svibnja o. g., 14. i 15. svibnja o. g., 21. i 22. 
svibnja o. g. te 28. i 29. svibnja 2010. godine Vijeće je nakon razmatranja donijelo slijedeći 

 
zaključak: 
● da se podnositelju zahtjeva na gore navedene dane odobrava kasniji 

završetak radnog vremena kao što je traženo. 
  

Vijeće je takoñer upoznato sa predavanjima Udruge stanara – suvlasnika 
stambenih zgrada koji će se po Mjesnim odborima početi održavati početkom mjeseca 
svibnja. 

Predavanja će se odnositi na korisne savjete za kvalitetno stanovanje u urbanoj 
sredini a na Gornjoj Vežici će se održati 8. i 10. lipnja o. g. u 19.00 sati u dvorani Doma "Ž. 
Marča" što je Vijeće podržalo i naglasilo da su predavanja vrlo korisna.  
 
AD 4 
 
 Obzirom da se radi o posljednjoj sjednici Vijeća u istom sastavu, tajnica je 
članovima podijelila materijal o održavanju predstojećih izbora za VMO Grada Rijeke a 
gospodin Vukušić se članovima zahvalio na zajedničkoj uspješnoj suradnji tijekom ove 4 
godine.  
 
 
Sjednica je završila u 15.00 sati.  
U Rijeci, 28. travnja 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 

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

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


