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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,       20. 2. 2019. 
 

ZAPISNIK 

SA 2. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

2. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 20. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom 
u 18,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Vinko Vukušić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Vijeća MO Gornja Vežica 

za 2018. godinu 

2. Razmatranje i realizacija programa - Maškara 

3. Razmatranje zahtjeva za privremeno korištenje prostora mjesne 

samouprave: 

3.1. Karnevalska grupa „Vežički kampaneli“ 

3.2. HSU 

4. Razmatranje pristiglih dopisa – zahtjeva građana 

5. Upoznavanje sa održanim sastancima:  

5.1. OGU za komunalni sustav - uređenje trga ispred Robne kuće 

Vežica (dva navrata) i sastanak sa predstavnicima projekta 

Jestivi grad-eko tržnica na trgu RK Vežica 

5.2. TD Rijeka promet d.d. - prometna i ostala problematika   

6. Razno 

6.1. Prezentacija mjesne samouprave  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su upoznati sa Godišnjim izvješćem o radu Vijeća MO Gornja Vežica za 
2018. godinu te je isti usvojen.  
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AD 2 

 
Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s programom Maškara koji se još uvijek 

realizira na način da se održavaju dječje radionice u sklopu kojih se izrađuju maske i 
ostali rekviziti koji služe i koriste se u sklopu maškaranih dječjih reduta.  

Dječje radionice vode: Danijela Štimac Midžić i Snježana Raukar koje inače 
provode humanitarne priredbe „sSrce na dlanu“.  

Za sada je u nedjelju 17. veljače održana dječja maškarana reduta za koju je 
Vijeće kupilo sokove, grickalice i slatkiše.  

U sklopu istog, utrošit će se planirani iznos za kupnju materijala za radionice.  
 

AD 3 
 
 Vijeće MO Gornja Vežica razmotrilo je slijedeće zahtjeve za korištenje prostora: 

3.1. Karnevalska grupa „Vežički kampaneli“ uputila je zahtjev Vijeću MO, 
Turističkoj zajednici Grada Rijeke i Direkciji za mjesnu samoupravu u čijem vlasništvu je 
traženi prostor. Budući da sjednica u tom razdoblju nije održana, a Turistička zajednica je 
Direkciji iznijela svoje pozitivno mišljenje te je od strane Odjela za gradsku samoupravu 
odobreno korištenje te su Vežički kampaneli u subotu 16. veljače koristili prostor-dvoranu. 

Predsjednik Vijeća je naglasio da će ubuduće biti potrebna bolja organizacija 
čišćenja i provjetravanja prostora prije korištenja prostora od strane ostalih korisnika.   

Gosp. Butigan dao je primjedbu na korištenje prostora budući da s istim Vijeće 
zbog termina sjednice nije bilo upoznato te je tražio da navedeno uđe u Zapisnik.   

3.2. Hrvatska stranka umirovljenika tražila je prostor-mala sala dana 27. veljače 
o.g. za održavanje sastanka na što je Vijeće iznijelo pozitivno mišljenje.  
 

AD 4 
 
 Nazočni su razmotrili zahtjev gđe. Kolić, Ratka Petrovića kbr. 23 koja se Vijeću 
obratila sa problematikom kroničnog nedostatka parkirnih mjesta u ulici Ratka Petrovića. 
 Vijeće je nakon dulje rasprave i razmatranja donijelo  

 Zaključak  

 Da će se zbog velike problematike parkiranja u navedenoj ulici prema 

ulici Sveti Križ pismeno zatražiti termin sastanka s pročelnicom OGU 

za komunalni sustav kako bi se zajednički pronašlo adekvatno 

rješenje.  
Na istu temu se je nadovezala i gđa. Sobol-Mišćević koja je istaknula potrebu  

rješavanja „slijepe ulice“ kod objekta D5 te mogućnost prometnog rješenja da ulica bude 
protočnija.  

Istaknula je da će se s problemom pismeno upoznati struka te će se poslati na 
razmatranje problematike.  
 

AD 5 

 

5.1. Nazočni su upoznati sa održanim sastancima sa predstavnicima OGU za 
komunalni sustav i predstavnicima projekta „Jestivi grad“ vezano za uređenje trga ispred 
Robne kuće Vežica.  

Obzirom da je cijena projekta odnosno uređenja trga vrlo visoka te se ne može 
pokriti iz samih sredstava komunalnih prioriteta Vijeća MO G. Vežica, volonteri projekta 
„Jestivi grad“ će na nekim dijelovima trga posaditi povrće te će Vijeće informaciju 
proslijediti mještanima koji su voljni pomoći u uređenju i održavanju istog.  

Budući da je u dogovoru sa djelatnicima Komunalnog sustava dobivena 
informacija o mogućnosti postave javnog toaleta na trgu, moguća lokacija postave istog je 
pored trafo-stanice bočno od dječjeg igrališta. Gđa. Čobić će Vijeću javiti povratnu 
informaciju da li je taj teren u vlasništvu Grada Rijeke nakon čega će se razmotriti 
postava istog.  
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5.2. Nazočni su upoznati sa održanim sastankom sa djelatnicima Rijeka prometa s 
kojima je razmotrena problematika iz njihove domene.  
 

AD 6  
 
 Predsjednik Vijeća je nazočne upoznao sa održanom Prezentacijom mjesne 
samouprave koja je u Gradskoj vijećnici održana za nove predsjednike i zamjenike Vijeća.  
 Tajnica je nazočnima prenijela informaciju  vezano za održavanje sjednice Odbora 
za mjesnu samoupravu na kojoj je raspravljana i ponovo će se raspraviti prometna 
problematika raskrižja ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića.  
 Nazočni su se složili da je tema vrlo zanimljiva te će se upoznati sa terminom 
sjednice koja će se održati krajem mjeseca ožujka. 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 20. veljače 2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
  
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


