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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       21. 2. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

21. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 21. veljače 2012. godine (utorak) 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 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 20. 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. Raspored referenta za mjesnu samoupravu – tajnice MO Gornja Vežica osim 

u MO G. Vežica i na radno mjesto tajnice u MO Orehovica 
2. Uspješna provedba programske aktivnosti – Maškare na G. Vežici 
3. Financiranje programskih aktivnosti VMO za 2012. godinu, upute za izradu 

financijskog plana i voñenja financijske dokumentacije 
4. Usvajanje financijskog plana MO G. Vežica za 2012. godinu 
5. Razmatranje Zahtjeva za korištenjem prostora:  

5.1. Župa Sv. Ana 
5.2. Klub liječenih alkoholičara „Novi život“ Zamet 
5.3. Politička stranka HNS 

6. Razno 
6.1. Izgradnja crkve na G. Vežici, rekonstrukcija Hrvatskog doma 

Vežica i razmatranje lokacije za ureñenje boćarskog joga 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
 Predsjednik VMO je nazočnima prenio informaciju kako je zbog odlaska 
dosadašnje tajnice MO Orehovica u mirovinu, tajnica MO Gornja Vežica Sonja Ban 
rasporeñena i na rad u MO Orehovica.  
 Naglasio je kako je osobno razgovarao sa ravnateljicom Direkcije za mjesnu 
samoupravu gñom. Fadljević i izrazio nezadovoljstvo na što mu je gña. Fadljević 
odgovorila kako trenutno postoji manji broj djelatnika te se unutar Direkcije mora vršiti 
preraspodjela tajnika. 
 U tajništvu MO Orehovica Sonja Ban bi radila do daljnjega svaki četvrtak od 8 do 
12 sati te od 14 do 16 sati (12 do 14 sati obilazak terena) kao i za vrijeme održavanja 
sjednica Vijeća i raznih sastanaka te prilikom pripreme i održavanja planiranih programa 
(maškare, ekološka akcija, Dan MO, Izbor najljepše okućnice i drugi programi koji traže 
dodatno vrijeme za njihovu realizaciju) a prema navodima predsjednice VMO Orehovica 
postoje potrebe da  tajnica u MO Orehovica treba raditi i 2 dana u tjednu. 
 Nakon dulje rasprave, članovi Vijeća su se složili da je to lijepo priznanje za našu 
tajnicu ali otvara brojne probleme vezano za zadatke i poslove koje obnaša na području 
MO G. Vežica.  

Istaknuli su kako zbog veličine područja Gornje Vežice (jedan od najvećih MO-a), 
broja stanovnika, većeg broja komunalnih prioriteta koje je potrebno obići te u mjesecu 
svibnju predložiti nove i ponovo detaljno obići teren, mnogobrojnih usmenih i pismenih 
upita grañana te odgovora istima, nemoguće je da tajnica Sonja Ban, vrši posao tajnice 
na još jednom mjestu na zadovoljavajući način.  
 Istaknuto je kako za vrijeme održavanja Dana MO Orehovica (svibanj,lipanj) 
počinju pripreme i za održavanje Dana MO Gornja Vežica (srpanj) s brojnim programima: 
kulturno-zabavni, sportski, duhovni program, aktivnosti Crvenog križa, koje će biti vrlo 
teško uskladiti jer se istovremeno u oba Mjesna odbora provodi i Izbor najljepše okućnice. 
 Gosp. Vukušić je naglasio kako je Vijeće MO G. Vežica i tajnica izašla u susret 
prilikom organizacije Dječje redute u MO Orehovica iako je i MO G. Vežica istovremeno 
provodio program maškara. 

Vijeće smatra kako je ubuduće nemoguće uspješno provoditi istovremene 
aktivnosti.  U raspravi, sudjelovali su svi članovi Vijeća smatrajući kako bi se u mjesnim 
odborima sa manjim područjem i manjim brojem stanovnika, moglo i trebalo naći osobu 
koje će obavljati  posao tajnika u MO Orehovica u dodatnim terminima a ne na uštrb  oba 
mjesnih odbora. 

Vijeće je jednoglasno zaključilo 
• kako će se hitno obratiti pismenim zahtjevom pročelniku Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu i ravnateljici Direkcije za mjesnu samoupravu da se do 
sredine mjeseca ožujka 2012.  godine  nañe drugo rješenje za MO Orehovica. 
 
AD 2 
 
 Gosp. Vukušić s nazočnima je raspravio i razmotrio provedbu programa – 
Maškare na G. Vežici.  
 Zahvalio se nazočnim članovima Vijeća i tajnici koji su sudjelovali u pripremi 
programa u srijedu 15. veljače kada je održana predstava za djecu Dječjeg vrtića „Morčić“ 
te u ispraćanju naše maškarane skupine „Vežičkih kampanela“ na Riječki karneval u 
nedjelju 19. veljače o. g.  
 Takoñer je istaknuo kako je program proveden na veliko zadovoljstvo djece i 
roditelja koji su s oduševljenjem pogledali predstavu „Otok Baubab“ a naglasio je i 
zadovoljstvo ostalih grañana i sudionika maškarane skupine te je dogovoreno da će se 
program nastaviti i u idućoj godini.  
 
AD 3 
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Referent za mjesnu samoupravu – tajnica MO nazočne je upoznala sa 
financiranjem programskih aktivnosti VMO za 2012. godinu, iznijela je upute za izradu 
financijskog plana i voñenja financijske dokumentacije za 2012. godinu. 
 
AD 4 
 
 Predsjednik i tajnica MO nazočne su upoznali sa financijskim planom MO Gornja 
Vežica za 2012. godinu izrañenom prema predloženom Programu rada za tekuću godinu.  
 Nakon kraće rasprave, nazočni su zaključili 

• kako se financijski plan za tekuću godinu prihvaća bez izmjena.  
 
AD 5  
 

Nazočni su razmotrili zahtjeve za korištenjem prostora Hrvatskog doma Vežica: 
- Župni ured Sveta Ana uputio je Zahtjev za korištenjem prostora (dvorane) koji bi 

prostor koristili 22. veljače o. g. u  18 sati radi održavanje Svete mise (Pepelnica) 
kao i 5. i 6. travnja u 18 sati na Veliki četvrtak i Veliki Petak.  
Vijeće je zaključilo te na Zahtjev 
• izrazilo pozitivno mišljenje. 

- Klub liječenih alkoholičara „Novi život“ Zamet ponovo je Vijeću uputilo pismen i 
usmen Zahtjev da im se i nadalje odobri korištenje prostora (mala sala) za 
terapijske sastanke i to svaki četvrtak od 18 do 20 sati kao i do sada.  
Obzirom da je do sada mišljenje Vijeća bilo da će se istima odobriti korištenje 
prostora jedan četvrtak na mjesec, Vijeće je zaključilo 
• da će se za sada do stupanja na snagu nove Odluke o korištenju prostora, 
KLA „Novi život“ i dalje dozvoliti da se prostor koristi svaki četvrtak u 
odreñeno vrijeme. Nakon što Odluka stupi na snagu, Zahtjev KLA „Novi 
život“ će se ponovo razmatrati kao i Zahtjevi svih korisnika prostora 
Hrvatskog doma „Vežica“ budući da VMO ima dosta zamjerki na Prve 
riječke mažoretkinje.   

- Politička stranka HNS takoñer je predala Zahtjev za korištenjem prostora (mala 
sala) za srijedu 22. veljače o. g. od 19 do 20 sati 

 Nazočni su zahtjev razmotrili te su 
• izrazili pozitivno mišljenje na isti.  

 
AD 6 
 
 Predsjednik VMO nazočnima je prenio informaciju kako je još u mjesecu siječnju 
o. g. upućena pismena zamolba prema OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljišta a vezano za odreñivanje termina za sastanak Vijeća s 
predstavnicima Odjela po pitanju raspisivanja arhitektonskog natječaja za izgradnju crkve 
na G. Vežici te rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica. 
 Gosp. Vukušić je naglasio i kako je potrebno pronaći lokaciju za ureñenje odnosno 
izgradnju sportskog objekta – boćališta obzirom da će se na postojećoj lokaciji boćališta 
izgraditi crkva.  
 Istaknuo je kako teren koji je bio u razmatranju da bi se na istom uredilo boćalište 
- iza auto-salona RB najvjerojatnije nije gradski te će se informacija provjeriti s 
pročelnikom Odjela gosp. Srñanom Škunca na sastanku za koji se nadamo da će uskoro 
biti održan.  
 Takoñer je naglasio da bi se Inicijativni odbor za izgradnju crkve koji djeluje pri MO 
Gornja Vežica trebao ponovo aktivirati odnosno održati sastanak čiji je predsjednik gosp. 
Marko Gojević te je zaključeno da će se sastanak održati u skorije vrijeme.  
 Gosp. Dvorny je istaknuo kako se treba obavezno zatražiti da članovi Vijeća te 
mještani G. Vežice svakako detaljno budu upoznati s raspisivanjem natječaja za  
izgradnju crkve i ureñenjem Hrvatskog doma Vežica, odnosno imati uvid u dokumentaciju 
te mogućnost utjecaja na izmjenu istog.   
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 Obzirom da do danas nije zaprimljen odgovor  pročelnika navedenog Odjela, 
zaključeno je  
 • da će se prema pročelniku Odjela ponovo uputiti pismeni zahtjev za 
održavanjem sastanka kako bismo imali informacije o traženom te će se sastanak 
održati sa članovima VMO Gornja Vežica čim dobijemo informaciju.  

 
 
 

Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 21. veljače 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


