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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-18 
Rijeka,       23. 9. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 9. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

9. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. rujna 2019. godine (ponedjeljak) 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 
- 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. Uređenje trga ispred Robne kuće Vežica – mišljenje Vijeća 

2. Dogovor oko realizacije programa -  eko akcija  

3. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora  

- HSU 

- Udruga umirovljenika Rijeka-Podružnica G. Vežica 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Nazočni su ponovo razmatrali temu uređenje trga ispred Robne kuže Vežica koja 
bi se svakako trebala izrealizirati iako zbog nedostatka sredstava, bez pomoći Grada, 
mišljenja su da se navedeno neće moći napraviti.  
 Nakon dulje rasprave na tu temu, Vijeće je  

  Zaključilo 

 Da će se sa željom za održavanjem sastanka ponovo obratiti u Odjel 

za komunalni sustav i tražiti termin kod pročelnice Miličević ili 

ravnatelja Vitasa.  
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AD 2 
 
Pod ovom točkom raspravljena je tema održavanja 2 ekološke akcije planirana za 

jesen.  
Kroz ovu akciju, nazočni su se planirali uključiti i u sadnju novih stabala za što će 

se kontaktirati gosp. Tadić, OGU za komunalni sustav.  
Nakon povratnih informacija te dogovora oko termina održavanja akcije, nazočni 

će se pravovremeno obavijestiti.   

 

AD 3 
 
 Vijeće je razmotrilo zahtjev za privremeno korištenje prostora od strane HSU koji 
bi dvoranu Doma koristili 21. listopada od 16,00 do 18,00 sati zbog održavanja sastanka 
stranke te predavanja policijskih službenika iz Odjela prevencije. 
 Na zaprimljeni zahtjev, Vijeće je iznijelo pozitivno mišljenje.  
 
 Predsjednica Udruge umirovljenika Rijeka – Podružnica Gornja Vežica gđa. 
Marijana Božičković, obratila se Vijeću s informacijom da će iduće godine podnijeti Vijeću 
zahtjev za korištenje prostora koji bi uz dosadašnju srijedu ujutro koja ima služi za 
prikupljanje članarina (mala sala), koristili mali ured 2 puta tjedno u popodnevnim satima. 
 Također je gđa. Božičković istaknula da su članovi voljni sami prefarbati prostore 
koje koriste i u kojima trenutnoj dežuraju uz odobrenje pročelnika Odjela za samoupravu i 
upravu te Vijeća.  
 

AD 4 
 
 Pod točkom Razno nazočni su razmotrili sve pristigle zahtjeve odnosno dopise 
građana te raznih Službi: 
  

o Nakon dulje rasprave i razmatranja zahtjeva gđe. Ane Marković vezano za 
nepropisno parkiranje automobila na spoju MO Podvežica i Gornja Vežica (od 
pothodnika prema caffe baru „Times“), Vijeće je iznijelo slijedeće mišljenje: 
- Ne slažu se sa traženjem gđe. Marković da se na gore navedenom potezu 

postave stupići kojim bi se zabranilo parkiranje jer će na taj način vozila 
parkirati po cesti i biti će još gora situacija ali će zahtjev proslijediti Prometnoj 
policiji na razmatranje.  

- Također su mišljenja da navedeni potez samo djelomično pripada području 
MO Gornja Vežica te će isti ponovo proslijediti prema MO Podvežica.  

o Upoznati su također sa dopisom (zahtjevom)  ovlaštene osobe  Braće Stipčić 34 
vezano za iscrtavanjem ispravnih  crta na parkiralištu te uklanjanje jednog 
parkinga za invalide koji je upućen TD Rijeka promet na razmatranje.  

o Članica Vijeća gđa. Sobol-Mišćević nakon usmenog kontakta sa gosp. Kurelić, TD 
Rijeka promet tražila je da se izvidi što je sa predloženim zahvatima koje je Vijeće 
uvrstilo da se utroši u iznosu preostalih sredstava od realizacije komunalnih 
prioriteta za 2019. godinu.  
Dopis je upućen krajem ožujka a ne zna se u kojoj je fazi realizacija istih.  
Također je predložila da ukoliko je ostalo još sredstava, postoji zahvati koji bi se 
mogli izvesti.  

 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. rujna  2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


