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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/12 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       8. 12. 2011. 
 

ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

19. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 8. prosinca 2011. godine (četvrtak) 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. 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. Provedba programa Doček Sv. Nikole 
2. Razmatranje pristiglih dopisa  
3. Razmatranje pristiglih Zahtjeva za korištenjem prostora  
4. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao s uspješnom provedbom programa Doček 
Svetog Nikole. 
 Istaknuo je kako je programu prisustvovao velik broj djece i roditelja koji su pratili 
isti i izrazili veliko zadovoljstvo nakon završetka kompletnog programa. 
 Takoñer je naglasio kako su u pripremi i ureñenju dvorane i ostalog pomogli svi 
članovi Vijeća osim gñe. Vucelić koja nije bila u mogućnosti prisustvovati. 
  
AD 2 
 
 Predsjednik VMO nazočne je upoznao s dopisom OGU za komunalni sustav 
vezano za odreñivanje lokacija za postavu panoa za oglašavanje na području Gornje 
Vežice. 



  2

 Nazočni su istaknuli kako je potrebno postaviti 3 manja panoa na frekventnim 
lokacijama odnosno blizu autobusnih stanica kako bi sa sadržajem s plakata grañani bili 
što više upoznati.  
 Gosp. Vukušić takoñer je nazočne upoznao i sa dopisom gosp. Keserovića, 
Udruga za razvoj ekologije i energetike te je Vijeće nakon razmatranja tema zaključilo 
 • kako će se tijekom iduće godine obratiti gosp. Keseroviću i dogovoriti 
termin za održavanje predavanja te s istim upoznati grañane.  
 Nazočni su razmotrili i dopis gñe. Sertić, ovlaštene osobe zgrade Zdravka Kučića 
br. 13 vezano za ureñenje prostora pored kontejnera za smeće kako bi se spriječilo 
daljnje stvaranje deponija. 
 Osim navedenog zahtjeva, gña. Sertić je tražila i da se urede zelene površine oko 
zgrade budući da se veći dio G. Vežice već uredio ili se ureñuje.  
 Članovi su nakon razmatranja dopisa istaknuli kako će se zahtjev proslijediti 
prema nadležnim službama iako su prijedlozi za uvrštenje u komunalne prioritete za iduću 
godinu predani još u mjesecu svibnju te će se nastojati da se ovi zahtjevi realiziraju iz 
redovnog održavanja ukoliko to bude moguće.   
 Vezano za ureñenje zelenih površina, gosp. Dvorny je kao primjer jako lijepo 
ureñenih površina istaknuo onu u ulici Zdravka Kučića izmeñu kbr. 41/43. 
 
AD 3  
 Nazočni su razmotrili zahtjev za korištenjem prostora Dječjeg vrtića „Morčić“ koji 
bi prostor koristili dana 14. prosinca o. g. u vremenu od 17,30 do 19,30 sati za božićno 
druženje. 
 Nazočni su zahtjev razmotrili te su 

• izrazili pozitivno mišljenje.  
 Gosp. Vukušić je istaknuo kako će se najvjerojatnije na idućoj sjednici razmatrati 
zahtjev za korištenjem prostora od strane Zumba Rijeka jer je gñica. Knez, voditeljica 
Zumbe već najavila kako će tražiti dodatno korištenje termina za održavanje zumbe za 
djecu.  
 
AD 4 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa svim korisnicima prostora koji koriste 
prostor Doma te istaknuo kako se u prostoru Doma „Ž. Marča“ (mala sala) održavaju 
redoviti tjedni sastanci četvrtkom (2 grupe) Kluba liječenih alkoholičara „Novi Život“ 
Zamet.  
 Istaknuo je kako bi 1 – 2 puta mjesečno bilo dovoljno da se istima osigura prostor 
budući da su članovi Kluba osobe sa šireg područja našeg grada a ne samo s Vežice a 
takoñer postoji i veći broj drugih upita za korištenjem prostora što se do sada nije moglo 
odobriti zbog zauzetosti istog. 

Smatra kako bi se od iduće godine trebao sklopiti novi Ugovor o korištenju 
prostora sa KLA „Novi Život“ sa promijenjenim, smanjenim terminima kako je istaknuto i 
to 1-2 puta mjesečno. 

S mišljenjem predsjednika VMO složili su se svi nazočni te će se s istim upoznati 
pročelnik i ravnatelj Odjela za gradsku samoupravu i upravu te voditelj KLA. Budući će se 
mijenjati i Odluka o korištenju prostora, nakon promjene će se sklopiti novi Ugovor.  

Gosp. Vukušić je takoñer istaknuo kako će se neki od programskih aktivnosti za 
2012. godinu morati korigirati budući da neki gradski odjeli nisu u mogućnosti sufinancirati 
programe MO-a. 

Nakon korekcije programa, Vijeće će se s istima upoznati na idućoj sjednici što je 
jednoglasno prihvaćeno.  
 
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 8. prosinca 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
            
         Zapisničarka:                                                   Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:                           
         Hilda Wagner                                                                    Vinko Vukušić 


