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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       11. 7. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

14. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. srpnja 2011. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 18.00 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 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 13. 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. Obilježavanje Dana MO Gornja Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 2011." 
2. Izbor "Najljepše okućnice, ulaza, balkona i prozora 2011." 
3. Razmatranje zahtjeva za korištenjem prostora Doma "Ž. Marča" 
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 
 Gosp. Vukušić prisutne je upoznao s kompletnim programom i pozvao da se 
uključe u organizaciju Dana MO Gornja Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 2011." kao i da 
prisustvuju službenom otvaranju Dana MO Gornja Vežica uz otvorenje turnira u malom 
nogometu koji započinju večeras iza 20 sati. 
 U programu će sudjelovati Prve riječke mažoretkinje – juniorke koje će nastupiti 
nakon prve utakmice.   

Obzirom na broj prijavljenih ekipa (18), turnir će trajati do subote 16. srpnja kada 
bi se podjelom pehara i statua isti zatvorio u večernjim satima.  
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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 uz Duo Marineri. 

U srijedu 20. srpnja od 9 do 11 sati u dvorani MO će se održati besplatno mjerenje 
tlaka i šećera za sve naše grañane.  
 Što se tiče duhovnog programa, s vlč. Zovkom, Župa Sveta Ana dogovoren je 
kompletan program koji započinje 18. srpnja i traje do 26. srpnja održavanjem Svečane 
svete mise nakon koje će održati prigodni koncert.  
 
AD 2 
 
 Nazočni su na uvid dobili fotografije 10 prijavljenih okućnica  s područja G. Vežice 
koje je poslikala tajnica Mjesnog odbora a gosp. Vukušić pozvao je prisutne da 
glasovanjem izaberu 3 najljepše okućnice.  
 Od Grada Rijeke – Odjel gradske uprave za poduzetništvo dobiven je iznos od 
800,00 kuna koje će se kao poklon-bonovi podijeliti grañanima najljepših okućnica.  
 Vijeće je odlučilo da će 800,00 kuna podijeliti na: 

- 1. nagrada – 400,00 kuna, 
- 2. nagrada – 200,00 kuna i  
- 3. nagrada – 200,00 kuna.  

U okviru navedenog iznosa, nagrañeni će sa poklon-bonom otići u Parkove Plus 
na Škurinjama do 31. srpnja i preuzeti odreñenu sadnicu ili nešto slično što su izabrali za 
poklon-bon koji su dobili kao nagradu kako bi dodatno uljepšali svoju okućnicu.  

Nakon izbora, zaključeno je da najveći broj glasova ima gosp. Nikola Badurina, 
Braće Ružić 13, dok isti broj glasova ima okućnica gñe. Margite Antić, Vjekoslava Dukića 
2 i okućnica obitelji Vranić, Vjekoslava Dukića 22 te će dijeliti 2. nagradu.  

Ostatak sredstava planiranih u programu, utrošit će se na čašćenje grañana koji 
su učestvovali u akciji "Biramo najljepšu okućnicu, ulaz, balkon i prozor 2011." a priznanja 
i poklon-bonovi uručit će im se u subotu 16. srpnja u 20 sati. 

   
 
AD 3 
 

Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa zahtjevima za korištenjem prostora koji su 
pristigli od stranke HSU i PGS a kojima je na zahtjev dano pozitivno mišljenje te će 
prostor koristiti besplatno u traženi termin odnosno uz prethodnu najavu.  
 
AD 4 

 
Nazočni su se ponovo osvrnuli na korištenje prostora od strane Prvih riječkih 

mažoretkinja koji je nakon njihovog korištenja u većem neredu.  
Tajnica je obavijestila nazočne da je sa zaključkom sa prošle sjednice i 

nezadovoljstvom Vijeća s urednošću prostora nakon korištenja istog od strane PRM-a, 
obavijestila ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu kao i voditelja PRM-a te se nada 
da će se problem riješiti. 

Nakon kraće rasprave i rasprave oko programa za Dane MO-a, gosp. Bačić je 
istaknuo veliko razočarenje što Prve riječke mažoretkinje neće nastupiti na završnim 
aktivnostima MO-a u subotu 16. srpnja.  

Gosp. Vukušić se je složio i naglasio kako mu je u dogovoru sa gosp. Raukarom, 
voditeljem PRM-a rečeno da one ne mogu nastupiti jer imaju unaprijed dogovoren nastup 
na Danima Drenove.  

Obzirom da su i prošle godine nastupile na Drenovi, a ipak koriste prostor na G. 
Vežici, nazočni su se složili da im se svakako uputi prigovor i mišljenje Vijeća da bi 
svakako trebale nastupiti na Danima MO G. Vežica.  

 
Gosp. Vukušić upoznao je prisutne da mu se javio jedan od suvlasnika kafića na 

boćalištu iza Doma te je tražio da se izvidi mogućnost ureñenja boćališta na nekoj drugoj 
lokaciji na G. Vežici. 
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 Veliko nezadovoljstvo izrazili su zajednički svi članovi Vijeća radi nepostavljanja 
klima ureñaja u MO G. Vežica iako je isto traženo tijekom nekoliko godina već nebrojeno 
puta.  
 Smatraju da rad ne može biti kvalitetan i efektivan ako uvjeti rada nisu adekvatni a 
ipak se u ljetnim mjesecima u MO odvija veći broj aktivnosti radi Dana MO G. Vežica.  
 Jedna od predloženih mogućnosti bila je i ta da Vijeće izdvoji sredstva za kupnju 
klima ureñaja iako je na kraju zaključeno  
 

• da će predsjednik Vijeća ponovo zamoliti nadležne u Odjelu za gradsku 
samoupravu i uprave – Direkcija za mjesnu samoupravu da se klima ureñaj postavi.  
 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 11. srpnja 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


