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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       31. 8. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

15. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 31. kolovoza 2011. godine (srijeda) 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 14. 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. Osvrt na obilježavanje Dana MO Gornja Vežica "Sv. Ana – G. Vežica 2011." 
2. Priprema i razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2012. 

godinu  
3. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 
 Gosp. Vukušić s nazočnima je raspravio i osvrnuo se na Dane MO Gornja Vežica 
"Sv. Ana – G. Vežica 2011." održani u mjesecu srpnju. 

Nakon duljeg raspravljanja, nazočni su jednoglasno zaključili kako je cjelokupan 
program od sportskog, kulturno-zabavnog i duhovnog, protekao u jako dobroj organizaciji 
iako je naglašeno da će se iduće godine u organizaciju svih programa uključiti, u 
jednakom omjeru, svi članovi Vijeća. 

Prijedlog je jednoglasno podržan i prihvaćen. 
 
 



  2

 
 
AD 2 
 

Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali s informacijom vezanom za 
prijavu Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.  
 Budući da će natječaj za prijavu programa izaći sutra 1. rujna, nazočni će na 
idućoj sjednici program razmatrati.  
 Dogovoreno je da će se od kulturnog programa, predložiti kulturno-zabavni 
program koji se odnosi na Dane MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“ a odvija 
se u mjesecu srpnju.  
 
 
AD 3 
 

Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa zahtjevom za korištenjem prostora a 
podnesla ih je Podružnica umirovljenika G. Vežica. 

Kako je navedeno u zahtjevu, dvorana bi se koristila u subotu 24. rujna o. g. radi 
druženja i sportskih susreta s umirovljenicima Kastva.  

Nakon razmatranja, Vijeće je na zahtjev 
• jednoglasno pozitivno odgovorilo te će se dogovoriti raspored korištenja 

prostora ostalih korisnika za navedeni termin.  
 
Nakon razmatranja komunalne i ostale problematike G. Vežice te čitanja pismenih 

zahtjeva grañana, nazočni su ponovo negodovali radi neudovoljenja zahtjevu Vijeća MO 
G. Vežica za postavom klima ureñaja u prostorije Mjesnog odbora.  

Budući da su ostali pri istom mišljenju kako rad tajnice i Vijeća tijekom ljetnih 
mjeseci kada se odvija veći dio aktivnosti Vijeća ne može biti produktivan u nemogućim 
uvjetima, zaključeno je 

• da će predsjednik Vijeća kontaktirati pročelnika Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu te ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu ili se prema 
istima obratiti pismeno kako bi se postavljanje klima ureñaja čim prije postavilo.   

 
  
 
 

Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 31. kolovoza 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 


