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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       26. 9. 2012. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

28. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. rujna 2012. 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 27. 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. Razmatranje uputa za prijavu programskih aktivnosti MO-a koje financira 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 

2. Predlaganje i razmatranje prijedloga za izradu Programa rada MO G. Vežica 
za 2013. godinu 

3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik VMO i tajnica upoznali su Vijeće s dopisom i uputama za prijavu i 
izradu programskih aktivnosti za 2013. godinu koje se svake godine predaje u mjesecu 
listopadu. 

 
 
 



  2

AD 2 
 
 Nakon razmatranja dopisa o planiranju programskih aktivnosti za iduću godinu, 
Vijeće je   
 Zaključilo slijedeće  

● kao i svake godine Vijeće će predložiti program prema OGU za 
poduzetništvo kojom bi se izabrala Najljepša okućnica na području G. Vežice a i 
pripremit će se bogat sportski program te će se prijedlog uputiti prema OGU za 
sport i tehničku kulturu. Navedeni programi ući će u kompletan program 
Samouprave koji bi se odvijao u sklopu Dana MO G. Vežica 2013 (srpanj).  

Od ostalih programa, Vijeće će predložiti i održavanje 2 ekološke akcije na 
području G. Vežice u mjesecu svibnju 2013. g. 

Od programa koji se planiraju u sklopu sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, osim Dana MO, planirat će se i program Maškara (veljača), 
Majčin dan (svibanj) i Doček Sv. Nikole (prosinac). 

 
AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali sa zaprimljenim dopisom OGU za 
komunalni sustav kojim se traži da Vijeća prijave lokacije na kojima se nalaze jarboli za 
postavu zastava. 
 Nakon rasprave o lokacijama, Vijeće će dopis s istima proslijediti prema 
nadležnima. 
  

Vijeće je takoñer upoznato s idejnim rješenjem koje je izabrano kao najbolje 
urbanističko-arhitektonsko rješenje za izgradnju crkve i rekonstrukciju Hrvatskog doma 
„Vežica“.  
 Nakon kraće rasprave,   

Zaključeno je  
● kako će se prema nadležnim Odjelima uputiti pismeni zahtjev odnosno 

zamolba da se dokumentacija za izgradnju odnosno rekonstrukciju objekata izloži 
na području Gornje Vežice po mogućnosti u prostoru Doma kako bi naši mještani 
bili upoznati sa projektom.   

 
Zamjenica predsjednika Vijeća, gña. Wagner, nazočne je upoznala i pozvala da 

se priključe akciji Solidarnost na djelu koja se uz veliku pomoć Gradskog društva Crveni 
Križ odvija u prostoru Doma, Z. Kučića 1 i to dana 11. listopada o. g. 

U sklopu Akcije, dežurat će se u vremenu od 10 do 18 sati u prostoru Doma a 
grañani mogu donijeti odjeću, obuću, igračke itd. ili kupiti bon a nakon završetka Akcije, 
isto će se odnijeti u GD Crveni Križ i darovati grañanima kojima je to zaista potrebno.   
  
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 26. rujna 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 


