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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,       16. 4. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

4. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom 
u 16,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Vinko Vukušić, zamjenik predsjednika VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Hilda Wagner, koordinator Crveni križ Gornja Vežica 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Adam Butigan, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje i usvajanje komunalnih prioriteta za 2020. godinu  

2. Dogovor oko realizacije programa – Ekološka akcija  

3. Dogovor oko realizacije programa – Majčin dan 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 
  
 Nazočni su upoznati sa svim pristiglim zahtjevima građana – prijedlozima 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu, razmotrili ih te usvojili kako slijedi: 
 

1. Nastavak uređenja područja ispred Robne kuće Vežica, ulica Braće Stipčić 
kućni broj 5 (II. faza) 
2. Prometno uređenje - postava LED markera na pješačkom prijelazu u ulici 
Zdravka Kučića kod kućnog broja 32  
3. Prometno uređenje - postava LED marketa na pješačkom prijelazu u ulici 
Zdravka Kučića kućni broj 1 (pored MO Gornja Vežica) 
4. Prometno uređenje (bolja signalizacija) na pješačkom prijelazu kod Osnovne 
škole Gornja Vežica u ulici Franje Belulovića 
5. Uređenje vježbališta - Street Workout Park  - na postojećem dječjem igralištu u 
ulici Franje Belulovića iznad bivšeg okretišta autobusne linije 7  
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AD 2 

 
Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s programom provođenja Ekoloških akcija 

od kojih je prva akcija održana u subotu 13. travnja na brdu Sveti Križ.  
Očišćen je prostor pored i ispod Astronomskog centra: zelena površina pored 

stepenica kao i samo okretište autobusne linije 7A te zelena površina koja vodi prema 
kapelici i stolnoj konstrukciji. 

U akciji su osim mještana Gornje Vežice sudjelovali i djelatnici KD Čistoća te 
Komunalnog sustava.  

Iduća akcija planira se održati 27. travnja ili 4. svibnja ovisno o mogućnostima KD 
Čistoća.  

 

AD 3 
 

Predsjednik je nazočne pozvao da se pripreme za organizaciju programa 
Majčinog dana. 
 Članovi su se složili da se program može odvijati osim u prostoru MO Gornja 
Vežica i ispred Robne kuće Vežica ili na terasi caffe bara „Galileo“ na brdu Sveti Križ 
budući da bi na otvorenom prostoru moglo biti više ljudi.  
 Program se može odvijati 10., 11. ili 18. svibnja tako da ostaje više vremena za 
pripremu.  
 U sklopu navedenog programa, u srijedu 8. svibnja provest će se za sve građane 
besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. 
 S programom će se Vijeće međusobno dogovarati i pripremati isti.  
 

AD 4 
  

Vijeće MO Gornja Vežica razmotrilo je slijedeće: 
 

 dopis – odgovor pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu koje je Vijeće 
tražilo na prošloj sjednici vezano za korištenje prostora mjesne samouprave te 
odobrenja istih.  
 

 Razmotrena je i tabela KD Čistoća vezano za čišćenje ulica na području Gornje 
Vežice na što je Vijeće imalo komentare u smislu dodataka čišćenja nekih 
površina odnosno stepeništa. 
 

 Prisutni su upoznati i sa sportskim igrama MO-a koje se svake godine održavaju 
na Zametu u okviru Dana Sv. Vida dok će se ove godine održavati 1. lipnja. 
Zaključeno je da će MO Gornja Vežica sudjelovati u svim disciplinama (boćanje, 
briškula i trešeta te potezanje konopa) dok će koordinator našeg MO-a biti gosp. 
Vukušić.  

 

 Gđa. Hilda Wagner, kao koordinator Gradskog društva Crveni križ upoznala je 
nazočne sa aktivnostima Crvenog križa koji s MO Gornja Vežica već godinama 
usko surađuje.  
Iznijela je kratke informacije o društvu Crvenog križa te upoznala s redovnim 
aktivnostima koje GDCK provodi te je iznijela i informaciju da će se 8. svibnja u 
MO Gornja Vežica održati besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi koje se 
svake godine provodi 2-3 puta godišnje.  

 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 16. travnja 2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


