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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       6. 5. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

7. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 6. svibnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 
16.30 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. 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 i usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta MO G. Vežica za 

2016. godinu 

2. Zahtjevi za privremeno korištenje prostora: 

- Boćarski klub „Vežica“ 

- SDP 

3. Rasprava i razmatranje o radu referenta TD Rijeka promet gosp. Lea Kurilić 

4. Obilježavanje programa Majčin dan (13. svibnja 2015.) 

5. Sportski susreti MO-a povodom Dana Sv. Vida – Izvjestitelj: Marijan Bačić 

6. Razmatranje pismenih zahtjeva građana 

7. Izvještaj o realiziranom programu - ekološka akcija 

8. Razno 

- Glomazni kontejneri za mjesec svibanj o. g.  

- Izvještaj o realiziranim radovima TD Rijeka promet d.d. za 2014. godinu 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća nazočne je ponovo upoznao sa svim zaprimljenim zahtjevima 

odnosno prijedlozima za komunalne prioritete za 2016. godinu. 
Svi prijedlozi su razmotreni, isti su obiđeni s referentima nadležnim za njihovo 

izvršenje te je na temelju navedenog izrađena lista prijedloga.  
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Budući da je jedan od dugogodišnjih prioriteta izgradnja nogostupa u ulici Kačjak 
koji iziskuje veća financijska sredstva, Vijeće nije bilo u mogućnosti uvrstiti sve prijedloge 
odnosno zahvate građana dok je neke koji su bili manjeg obima a od interesa za širu 
populaciju, pismeno zatražio da se realiziraju kroz redovno održavanje.  

 Obzirom na navedeno, Vijeće je  

Zaključilo  

 Da će slijedeće prijedloge uvrstiti u komunalne prioritete za 2016. godinu: 

1. Uređenje nogostupa u ulici Kačjak 

2. Nabava i zamjena postojeće umjetne trave na igralištu Osnovne škole 

Gornja Vežica, Gornja Vežica kućni broj 31 

3. Građevinski i hortikulturalno uređenje površina u ulici Franje Belulovića 

između kućnog broja 10 i kućnog broja 12  

4. Građevinski i hortikulturalno uređenje površina oko zgrade u ulici Zdravka 

Kučića kućni broj 9 

 

AD 2 

       
 Nazočni su na razmatranje primili Zahtjeve za privremeno korištenje prostora od 
strane Boćarskog kluba Vežica i Političke stranke SDP.  
 

 Obzirom da će sredinom mjeseca svibnja o. g. započeti gradnja crkve Sv. Ana na 
mjestu sadašnjeg BK Vežica, članovi Kluba neko vrijeme ne bi imali prostor za igranje 
karata i druženje te traže prostor Doma na korištenje i to svaki dan od 15,00 do 20,00 
sati.  

Vijeće je nakon dulje rasprave i razmatranja 

      Zaključilo slijedeće 

 slaže se da bi se prostorije za BK „Vežica“ trebale pronaći ali isključivo u 

nekom drugom prostoru a ne u Hrvatskom domu Vežica budući je Dom 

tijekom cijelog tjedna zauzet korisnicima. Neki od tih korisnika koji su 

svakodnevno u Domu su i Prve riječke mažoretkinje (maloljetne osobe-djeca 

od 3 godine na više), Zumba Rijeka, Estetska rekreacija itd. Radi se o 

ženskoj populaciji koja se u prostoru i presvlači a obzirom na uvjete trebao 

bi se koristiti i zajednički toalet te zajednički ulaz sa svim ostalim 

korisnicima pa i sa članovima BK „Vežica“. 

Istaknuto je također i da se prostor bez naknade koristi isključivo utemeljem 

zaključka gradonačelnika.  

Iz navedenih razloga, Vijeće će uputiti pismenu zamolbu prema OGU za  

sport i tehničku kulturu kako bi se članovima BK Vežica osigurao adekvatan  

prostor za druženje i ostale aktivnosti.   
 
 Razmotren je i slijedeći zahtjev za korištenje prostora od strane stranke SDP koji 
bi prostor koristili dane 18. svibnja i 8. lipnja o. g. u vremenu od 18,00 do 19,00 sati.  
 Nakon kraće rasprave, vijeće je  

 Zaključilo 

 te izrazilo pozitivno mišljenje na zahtjev za korištenje prostora.   

  

AD 3 
 

Predsjednik Vijeća upoznao je članove s problematikom vezanom za otežanu 
komunikaciju s djelatnikom TD Rijeka promet gosp. Leom Kurilić.  

Predsjednik Vijeća je istaknuo da nakon što je izvršena zamjena djelatnika za 
određena mjesna područja (unatrag 3 godine), gosp. Kurilić koji je zamjena za gosp. 
Scarpu, jedva da je bio nekoliko puta u našem MO i to temeljem učestalih poziva 
predsjednika i tajnice.   

Također, gosp. Vukušić je istaknuo kako VMO nema nikakve informacije o 
radovima koji se planiraju izvesti ili su realizirani temeljem planiranih komunalnih prioriteta 
a koji su u nadležnosti gosp. Kurilića.  



  3 

Nakon dulje rasprave, Vijeće je  

Zaključilo  

 kako bi se posao puno lakše i kvalitetnije obavio sa boljom 

komunikacijom Vijeća i gosp. Kurilića te će se pismeno obratiti rukovoditelju 

sektora TD Rijeka promet gosp. Biasiol kako bi se uveli redoviti, 

jednomjesečni sastanci sa gosp. Kurilić a kako bi Vijeće imalo pravodobne 

informacije o radovima i stanju na terenu. 
 

AD 4 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je ponovo upoznao sa planiranim programom Majčin 
dan koji će se u MO obilježiti u srijedu 13. svibnja o. g.  
 Prema dosadašnjim dogovorima, nazočne bi trebao zabavljati VIS „Venus“ s 
početkom u 18 sati. 

Obzirom da je za navedeni program planiran iznos na poziciji ostale usluge, za 
nastup VIS „Venus“ iznos sa pozicije ostale usluge će se prebaciti na osobne i 
intelektualne usluge s čime će se upoznati pročelnik i ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu te će se zatražiti njihova suglasnost.  
 

AD 5 
 
 Zamjenik predsjednika i koordinator sportskih aktivnosti gosp. Marijan Bačić 
nazočne je ponovo upoznao s detaljima i terminima koji će se održavati u povodu Dana 
Sv. Vida. 
 Naglasio je kako se MO G. Vežica prijavio za sudjelovanje u svim ekipama što će 
se odvijati krajem mjeseca svibnja (briškula i trešeta, potezanje konopa, mali nogomet i 
boćanje). 
 Budući da postoji i disciplina natjecanja u Udičarenju (povodom Dana MO Luka), u 
istom je prijavljen suprug članice Vijeća gđe. Čaušević gosp. Irfan Čaušević. 

 

AD 6 

 
 U ovoj točci, nazočni su razmotrili veći broj dopisa od kojih su neki uvršteni u 
prijedloge komunalnih prioriteta za iduću godinu a razmotrena je i komunalna 
problematika područja G. Vežice.  
 Vijeće je također upoznato i sa usmenim zahtjevima građana temeljem kojih je 
također izvršen obilazak terena sa djelatnicima gradskih struktura.  
 Vijeće je nakon rasprave navedenog, razmotrilo i dopis odnosno e-mail koji je 
uputila gđa. Maja Barabaš vezano za sprječavanje parkiranja na nogostupu na početku 
ulice Ratka Petrovića i u ulici Franje Belulovića.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  

 Zaključilo  

 da će se pismeni zahtjev uputiti nadležnim strukturama na razmatranje te 

eventualno postupanje.  

  

AD 7 
 
 Kako je i planirano, u subotu 25. travnja  o. g. s početkom u 9 sati uspješno je 
provedena ekološka akcija.  
 Lokacija akcije dogovorena je  pored dječjeg igrališta u ulici Ivana Matrljana blizu 
kbr. 29.  
 Za sve sudionike pripremile su se rukavice za rad a osigurani su sokovi i topli 
obroci.  
 Nazočni su  

 Zaključili 

 Kako je akcija provedena na opće zadovoljstvo više od 20 volontera a istoj 

su se osim članova Vijeća priključili i mještani te djelatnici OGU za 
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komunalni sustav i KD Čistoća te je očišćen veći dio bližih, okolnih 

površina.  
 

AD 8 
 

Tajnica MO nazočne je upoznala s redovnim terminima za postavu glomaznih 
kontejnera na području G. Vežice u mjesecu svibnju.  

Budući da je dio kontejnera već unaprijed planiran na određenim fiksnim 
terminima, Vijeće je mišljenje odnosno lokacije vezano za postavu istih iznijelo tajnici koja 
će dopis proslijediti prema KD Čistoća.  

 
Gosp. Vukušić nazočne je upoznao s Izvještajem o realiziranim radovima TD 

Rijeka promet d.d. za prošlu godinu koje smo putem e-maila nedavno primili nakon 
višebrojnih upita.  

Predsjednik Vijeća izrazio je nezadovoljstvo zaprimljenim Izvještajem jer nisu sve 
stavke pojedinačno specificirane te će se isto raspraviti ukoliko bude održan sastanak 
vezano za temu iz točke 3 sa gosp. Biasiol, rukovoditeljem sektora TD Rijeka promet.  

 
 

Sjednica je završila u  19,30 sati.  
U Rijeci, 6. svibnja 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


