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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       8. 6. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

13. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 8. lipnja 2011. godine (srijeda) s početkom u 
17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 12. 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. Realizacija sportskih susreta Mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida 
2. Priprema za obilježavanje Dana MO Gornja Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 

2011." 
3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenjem prostora Doma "Ž. Marča" 
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 

Gosp. Bačić prisutne je upoznao sa sportskim aktivnostima koje su se u subotu 4. 
lipnja o. g. odvijale na sportskim terenima Sportskog društva Zamet povodom Dana 
Svetog Vida.  

U sportskim susretima sudjelovalo je cca 300 natjecatelja, 28 mjesnih odbora, 
ekipa Direkcije za mjesnu samoupravu te ekipa tajnica mjesnih odbora. 
 Iako je MO Gornja Vežica sudjelovao u svim disciplinama – briškula-trešeta, 
boćanje i potezanje konopa, nisu osvojili nagradu te je gosp. Vukušić naglasio da je bitno 
sudjelovati a ne pobijediti te da će i ubuduće sudjelovati na ovakvim sportskim 
aktivnostima a podržali su ga svi članovi Vijeća.  



  2 

AD 2 
 
 Gosp. Vukušić prisutne je pozvao da se uključe u organizaciju Dana MO Gornja 
Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 2011." koji se tradicionalno održavaju u mjesecu srpnju.  
 Gosp. Bačić je naglasio kako će se i ove godine organizirati turnir u malom 
nogometu koji je inače po sudjelovanju ekipa 2. u Hrvatskoj a posjeti ga i velik broj 
grañana G. Vežice ali i šire.  

Obzirom na broj prijavljenih ekipa, turnir bi trajao najmanje do nedjelje 17. srpnja 
kada bi se podjelom pehara i statua isti zatvorio u večernjim satima.  

U sklopu programa, u subotu 16. srpnja održat će se i turnir u briškuli i trešeti te 
podjela nagrada i priznanja učesnicima akcije "Biramo najljepšu okućnicu, ulaz, balkon i 
prozor 2011." nakon čega će uslijediti kulturno-zabavni program. 

U srijedu 20. srpnja od 9 do 11 sati u dvorani MO će se održati besplatno mjerenje 
tlaka i šećera za sve naše mještane a pogotovo one starije životne dobi.  
 Što se tiče duhovnog programa, s vlč. Zovkom, Župa Sveta Ana će se dogovoriti 
sastanak radi dogovora oko istog. 
 
AD 3 
 
 Gosp. Vukušić prisutnima je prenio informaciju da je od Podružnice umirovljenika 
G. Vežica zaprimljen zahtjev odnosno zamolba za održavanjem turnira u briškuli i trešeti.  

Budući da se zahtjev odnosio na dan 1. lipnja, predsjednik Vijeća je u dogovoru sa 
gosp. Margitićem na zahtjev pozitivno odgovorio te je turnir održan prošlu srijedu. 

Na turniru je 1. mjesto osvojio par Vinko Vukušić-Ivan Bukvić te im je uručena 
zahvalnica za sudjelovanje. 

Nazočni su se složili sa gosp. Vukušićem koji je naglasio da voñe turnira treba 
pohvaliti za trud pri organizaciji već dva turnira u vrlo kratko vrijeme.  

Gosp. Margitića će se obavijestiti i pozvati na sudjelovanje u turnir u briškuli i 
trešeti za Dane MO Gornja Vežica.   
 
AD 4 
 
 Gosp. Vukušić je naglasio kako je u vrlo kratkom roku od usvajanja prijedloga 
komunalnih prioriteta došlo do nadopune istih s prijedlogom koji se nije mogao realizirati 
iz redovnog održavanja zbog visine sredstava koji će se utrošiti. 

Radi se o grañevinskom i hortikulturalnom ureñenju južnog dijela zgrade Zdravka 
Kučića kućni broj 3.   

Temeljem dopisa nadležnih iz TD Rijeka promet, prijedlog je naknadno uvršten s 
ostalim prijedlozima komunalnih prioriteta za iduću godinu s čime su se nazočni složili. 

 
Nazočni su upoznati sa ostatkom sredstava u iznosu od 26.354,30 kuna                 

za radove koji se realiziraju preko Rijeka prometa te je dano očitovanje da se za navedeni 
iznos uredi stepenište i staza u ulici Sveti Križ koje vode od okretišta autobusne linije 7A 
prema Astronomskom centru.  

 
Iako se već nekoliko puta raspravljalo o korištenju prostora te pridržavanja Kućnog 

reda korisnika prostora, nazočni su ponovo negativno reagirali na korištenje prostora od 
strane Prvih riječkih mažoretkinja.  

U nekoliko navrata su članice mažoretkinja ulazile u prostor mimo svog termina a 
istaknuto je i da mnoge članice imaju ključeve Doma.  

Gosp. Vukušić je naglasio da je u nekoliko navrata uočeno da se prostor koristi u 
kasne večernje termine kada se prema Kućnom redu prostor ne bi smio koristiti.  

Mišljenje je Vijeća da bi voditelja mažoretkinja trebalo ponovo upozoriti da članice 
koriste isključivo svoju garderobu ispod pozornice za presvlačenje budući da iste koriste  i 
ostale prostorije ostavljajući na više mjesta odjeću, kozmetiku te štapove te za ostalu 
navedenu problematiku.  
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Nazočni su  
zaključili  
• da će s istim problemom upoznati Odjel za gradsku samoupravu i upravu 

te voditelja Prvih riječkih mažoretkinja gosp. Raukara.   
 
Predsjednik Vijeća informirao je nazočne kako je 24. svibnja o. g. s gosp. 

Gojevićem  bio na sastanku u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem kod pročelnika gosp. Srñana Škunca. 

Tema sastanka vezana je za preseljenje odnosno ureñenje joga za boćanje 
budući će se na lokaciji sadašnjeg Boćarskog kluba izgraditi crkva.  

 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 8. lipnja 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


