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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       26. 7. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

2. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. srpnja 2010. 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 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Rudolf Kružić, Pododbor za komunalna pitanja 
- Ana Kovačević, Pododbor za kulturu 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 1. 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 Mjesnog odbora Gornja Vežica 2010. 
2. Formiranje Pododbora pri MO Gornja Vežica  
3. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 
4. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Gospodin Vukušić nazočnima se zahvalio na pomoći pri organizaciji Dana 
Mjesnog odbora koje će sa večerašnjom Svetom misom koju će predvoditi fra Zvjezdan 
Linić i službeno završiti.  

Osim ostalim članovima Vijeća, predsjednik se zahvalio i gosp. Bačiću, 
predsjedniku Pododbora za sport koji je vodio pripreme za turnir u malom nogometu te je 
isti priveo samom kraju koji je zbog velikog broja ekipa (32) trajao duže nego je planirano.  
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 Gosp. Bačić je naglasio kako je turnir u malom nogometu na G. Vežici jako poznat 
i šire od grada Rijeke i vrlo je posjećen što pokazuje činjenica da su se neke ekipe 
nastojale već sada predbilježiti za iduću godinu kako turnir ne bi propustile. Takoñer je 
naglasio najbitnije da za vrijeme trajanja turnira nije zabilježen niti jedan incident.  
 Gosp. Gojević je predložio da se iduće godine, sve nagrade (okućnice, sport, 
kultura i ostalo) podijele na igralištu kako bi bile još vidljivije te medijski više popraćene. 
Takoñer je predložio da se umjesto sadašnjih panoa na kojima su slike okućnica a koji su 
postavljeni na zidu u maloj sali, iduće godine se pokuša nabaviti veliki pano koji bi se iznio 
na igralište.  
 Nakon prijedloga kojim bi se manifestacija organizirala još bolje nego ove godine, 
prisutni su se složili da će se nastojati predložiti još kulturnih sadržaja te po mogućnosti 
da se sve završne aktivnosti (podjele nagrada i sl.) održe isti dan.  
 
  
AD 2 
 

Radi formiranja Pododbora koji će kao i do sada djelovati pri Mjesnom odboru 
Gornja Vežica, na sjednicu su pozvani gña. Ana Kovačević, Pododbor za kulturu i gosp. 
Rudolf Kružić, Pododbor za komunalna pitanja.  

Nakon duže rasprave i prijedloga,  nazočni su  
 
Zaključili: 
● Pododbor za zdravstvo, socijalnu skrb i brigu o djeci kao predsjednica 

vodit će gña. Milanka Vucelić uz koju će se u Pododbor uključiti dosadašnji 
članovi: gña. Sanja Šantek (OŠ G. Vežica) i gña. Ružica Zoretić (DV Morčić). Gña. 
Vucelić pozvat će još neke grañane za koje smatra da bi bili voljni uključiti se u rad 
Podobora, 

● Pododbor za kulturu kao i do sada vodit će gña. Ana Kovačević dok će 
članovi ostati gña. Marija Novaković, gosp. Mike Raukar (voditelj Prvih riječkih 
mažoretkinja), gña. Tea Hržić (udruga "Loptica"), gñica. Maja Pejčinović 
(akademska slikarica) i gosp. Zdenko Bahnik, 

● Pododbor za komunalna pitanja vodit će gosp. Rudolf Kružić uz gosp. 
Ivana Šubata, gosp. Marka Gojevića i gosp. Veljka Margitića, 

● Pododbor za sport i rekreaciju i dalje će kao predsjednik voditi gosp. 
Marijan Bačić koji će članove odrediti naknadno.  

 
 

AD 3 
 
 Obzirom da je na prošloj sjednici, nadležnima upućen dopis kojim se traži 
obustava javnog natječaja za davanje u zakup prostor sadašnjeg ugostiteljskog objekta 
"Dino" koji je već duže vremene zatvoren, a na dopis do danas nije stigao pismeni 
odgovor, nazočni su  
 

Zaključili: 
● da će se vezano za navedenu problematiku ponovo pismeno obratiti 

nadležnima kako se sporna javna površina nikako ne bi smjela dati u zakup iz 
razloga koji su raspravljani na sjednici te navedeni u dopisu.  

Takoñer će se ponovo pismeno zatražiti da se Vijeće što hitnije obavijesti o 
radnjama koje se planiraju poduzeti te da nas se informira da li je javni natječaj 
obustavljen kao što je traženo. Vijeće smatra da su razlozi radi kojih se navedeno 
traži, više nego dovoljni te bi se zahtjevu Vijeća trebalo udovoljiti kako bi se 
napokon krenulo sa pripremama za izgradnju dugoočekivane crkve.  
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AD 4 
 
 Gña. Kovačević naglasila je da bi se što hitnije trebala obnoviti "zebra" na 
prometnici u ulici Tome Strižića radi sigurnosti pješaka te spriječavanja potencijalne 
opasnosti te je istaknula da se ulica Tome Strižića ne čisti i ne održava kao što je to bilo 
prije.  
 Tajnica je gñi. Kovačević prenijela povratnu informaciju budući je zaprimljen dopis 
upućen TD Rijeka promet vezano za ocrtavanje prometnice, u kojem je navedeno da će 
se signalizacija obaviti u najskorije vrijeme. Ukoliko se isto ne označi nakon vremena 
godišnjih odmora, dopis će se ponoviti.  
 Vezano za čišćenje ulice Tome Strižića, tajnica je takoñer kontaktirala gosp. Iličića 
iz KD Čistoća koji je naglasio da je ulica čišćena redovito. 
 S dobivenom informacijom, gña. Kovačević se ne slaže jer smatra da se ista ne 
čisti te će prema Vijeću MO-a uputiti pismeni zahtjev koji će se proslijediti nadležnima.  
  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati.  
U Rijeci, 26. srpnja 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 

Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


