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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  P O D V E Ž I C A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-21/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-9 
Rijeka,  16. RUJAN   2009. 
                                    

 
 
 

   
 

ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO PODVEŽICA 

ODRŽANE 16. RUJNA  2009. GODINE 
 

PRISUTNI: ZORAN BISTRIČIĆ, BRANKO GLASENHARDT, BRANKO FRANIĆ, DAJANA  
DUJMOVIĆ I TAMARA MARTINČIĆ 

Ostali nazočni:  

Sjednici nisu bili nazočni:  
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 
2. Informacije o standardu opremljenosti objektima i ureñajima komunalne infrastrukture po 

mjesnim odborima na području Grada Rijeke; 
3. Donošenje zaključka o prijedlogu Odluke o korištenju prostora; 
4. Prijedlog Programa VMO za 2010.; 
5. Izrada 2. ovogodišnjeg Biltena (dogovor oko naslova) 
6. Prispjeli zahtjevi (prostor i komunalna problematika) 
7. Razno.  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1. Usvojen je zapisnik jednoglasno. 
 
 
 
AD 2.  Za MO Podvežica ove godine od sredstava komunalne naknade izdvojeno je 
237.624.- kn, i prema izvještaju, a kako su i sami članovi godinama naglašavali na 
Podvežici nedostaju dječja igrališta za djecu od 7 – 15 godina što je velik nedostatak s 
obzirom da je ta populacija i najosjetljivija ( alkohol, droga i provale ), te bi na tome trebalo 
što hitnije nešto učiniti. 
 
 
ZAKLJUČAK: UPUTITI POZIV NAČELNIKU 2. POLICIJSKE STANICE ZA SJEDNICU VMO 
                        PODVEŽICA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 30. RUJNA 2009. S POČETKOM U 17 
                        SATI U PROSTORIJAMA MO, Kvaternikova 58b 
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AD 3. S prijedlogom Odluke o korištenju prostora se slažu, odnosno nemaju primjedbi. 
 
AD 4. 
PROGRAM RADA ZA 2010. 
 
I     NAVESTI KOMUNALNE PRIORITETE ZA 2010. 
 
II    I DALJE INZISTIRATI NA ŠTO HITNIJEM UREðENJU TRGA ISPRED CRKVE SV.TEREZE 
      (VEĆ POSTOJI PROJEKT) 
 
III   POSVETITI VELIKU POZORNOST ODRŽAVANJU ČISTOĆE (odvoz kućnog smeća, održa- 
      vanje stepenica i prolaza, pranje i održavanje ulica, održavanje zelenih površina i dječjih   
      igrališta 
 
      - pokušati naći nove načine i metode , u suradnji s grañanima, za održavanje zelenih površina i   
odvoz smeća (postojeći načini ne zadovoljavaju) 
         
      - održavati redovite sastanke s predstavnicima "Čistoće" i nadležnim osobama Grada Rijeke   
     
    - SURAðIVATI S PREDSTAVNICIMA POLICIJE ( prometni i problemi u svezi održavanja javnog 
reda i mira) I POJAČATI SURADNJU S MJESNIM BOBIJEM (dogovoriti redovni sastanak s člano 
      vima Vijeća) 
 
    -   PREDLOŽITI NOVA PRAVILA U SVEZI ODRŽAVANJA STARIH ZGRADA I POVRŠINA  
        (predstavljaju odlagališta otpada, okupljališta narkomana, a tijekom dana predstavljaju 
opasnost za djecu školske dobi) 
 
    -  RADITI NA RJEŠAVANJU PROMETNE PROBLEMATIKE: 
       - otvaranje Radničke ulice u smjeru Trsata (na križanju s Kvaternikovom ulicom) 
       - riješiti velik pritisak parkiranja automobila u ul. D.Gervaisa koji je nastao nakon otvaranja  
         Tower centra (sami stanari ne mogu parkirati u svojoj ulici)  
       - u noćnim satima voze se trke po parkiralištu Tower centra gdje škripa kočnica ometa noćni  
         mir grañana 
       - postavljanje signalizacije na pješačkom prijelazu kod osnovne škole Vežica 
       - sagledavanje potreba za novim pješačkim prijelazima i eventualnim postavljanjem novog 
         autobusnog stajališta i shodno s tim i čekaonica 
 
  - PODUZETI SVE AKTIVNOSTI OKO OBNAVLJANJA PROČELJA NA ZGRADI MJESNOG  
    ODBORA, KAO I PROMJENE KROVA NA ISTOJ, TE SPAJANJA ZGRADE NA  KANALI- 
    ZACIJU; 
 
 - POJAČATI, ODNOSNO POBOLJŠATI SURADNJU S OVLAŠTENIM PREDSTAVNICIMA  
   SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA 
 
IV ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
     - Mjerenje tlaka i šećera u krvi, 
     - dogovoriti predavanja s gosp. Lesingerom (zdravi život , borba protiv ambrozije) 
     - vidjeti s Odjelom kao i s udrugom SMART u svezi organiziranje POMOĆI U KUĆI 
        za starije i nemoćne osobe 
     - nastaviti s tjelovježbom (besplatna) u suradnji s Medicinskim fakultetom 
     - organizirati kreativne radionice za starije osobe 
 
V  - KULTURA 
       - Nastaviti s radom Likovne radionice za odrasle (predan zahtjev) 
 
VI  - PODUZETNIŠTVO 
     - Sudjelovati u akciji "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2010.) – predan zahtjev za  
dodjelom sredstava za 2010.  i izvještaj za 2009.) 
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VII SPORT I TEHNIČKE KULTURA 
      Predati zahtjev i program za 2010. ( visina sredstava 3.500.-) 
 
VIII DRUŠTVENA BRIGA O DJECI 
      Likovna radionica za djecu 
 
X   Ostale programske aktivnosti 
      - Obnoviti pročelje zgrade MO, kao i krov, te spajanje na kanalizaciju 
      - Informiranje grañanstva o djelatnostima VMO 
      - Što bolje kreiranje WEB stranica, kao i uključivanje grañanstvo u kreiranju iste 
      - Sazivanje zborova grañana 
      - Suradnja s udrugom SMART u organiziranju volontera  
 
XI  - Dječji maškarani tanci  
      - Proslava 8.marta 
      - Dani MO – briškula i trešete 
                        -  izložba Likovne radionice "Malo piture i brže proñu ure" 
                        -  Oldtimer klub + mažoretkinje 
                        -  rukometni turnir 
                        -  turnir u boćanju 
      - Izložbe tijekom godine 
      - Božićno-novogodišnji koncert + izložba 
      - Projekcije filmova 
 
 
AD 5- 
PRISPJELI ZAHTJEVI: 
Odobreno je korištenje prostora  Udruzi za promicanje vedskog znanja i kulture "KRIŠNA" 
i Kršćanskoj neopentekostalnoj crkvi u RH uz uvjet da donesu Statut, odnosno da su registrirani u 
RH kao udruga, te broj njihovih članova. 
 
AD 6. 
Dugogodišnji aktivni član MO Podvežica, koji je istovremeno i član likovne radionice za odrasle 
održat će u organizaciji MO i Udruge umirovljenika samostalnu izložbu povodom Dana starijih 
osoba (1. listopada 2009. 
 
AD 7. 
Zaključeno je da se svi materijali i tekstovi u svezi slijedećeg broja biltena donesu na 
slijedeću sjednicu Vijeća koja će se održati 30. rujna 2009. s početkom u 17 sati. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije 
 (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 
 
 

Predsjednik VMO Podvežica: 
 

Giudita Pilaš Zoran Bistričić 
 

    
                                                  


