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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       25. 10. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

29. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 25. listopada 2012. 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 
- 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 28. 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 zahtjeva za korištenjem prostora 
2. Dogovor oko realizacije planiranog programa Doček Svetog Nikole  
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Predsjednik VMO nazočne je obavijestio kako je zaprimljen veći broj zahtjeva za 
korištenjem prostora te su razmotreni kako slijedi: 

- Podružnica umirovljenika G. Vežica predala je zahtjev za održavanjem redovne 
Godišnje skupštine koja bi se održala u velikoj dvorani u subotu 24. 11. 2012. 
godine od 15 do 20 sati, 

- ZUMBA Rijeka predala je zahtjev za korištenjem prostora za održavanje 
ZUMBATOMIC PROGRAMA – zumbe za djecu i to ponedjeljkom i četvrtkom od 
17 do 17,45 sati, 

- Voditelj PUR „Ronde&Klub“ – Prve riječke mažoretkinje predao je zahtjev za 
korištenjem prostora za održavanje Latino Fitnesa – plesna rekreacija i edukacija 
PRM-a koje bi se održavalo ponedjeljkom i četvrtkom od 20 do 21 sat i to ukoliko 
se skupi odreñeni broj zainteresiranih korisnica.  
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Vijeće je sve zahtjeve pojedinačno razmotrilo i  
Zaključilo slijedeće  
● na sve zahtjeve je Vijeće iznijelo pozitivno mišljenje te će se korisnici 

upoznati s mišljenjem Vijeća i prije korištenje sklopiti Ugovor o korištenju prostora. 
 

AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica prenijeli su nazočnima informaciju o održavanju 
programa Doček Svetog Nikole koji se svake godine održava u Domu.  

U programu koji će se održati 5. prosinca o. g. sudjelovat će Prve riječke 
mažoretkinje dok će predstavu za djecu i dolazak Svetog Nikole i Krampusa  izvesti 
T.N.P. obrt za organizaciju i promidžbu u izvoñenju glumaca lutkarskog kazališta.    

Nakon razmatranja,  
 Zaključeno je  

● kako će detaljne dogovore oko izvedbe programa sa režiserom Dlačićem 
dogovoriti tajnica MO kao i sve dogovore sa voditeljem PRM i odgajateljicama DV 
Morčić čija će se djeca možda uključiti u program a pomoć pri pripremi programa 
pružit će članovi Vijeća.  

 
AD 3 
 
 Gosp. Vukušić i gosp. Gojević prenijeli su članovima kako postoje upiti grañana za 
prodajom borova za predstojeće blagdane.  
 Lokacija na kojoj bi se vršila prodaja je na području bivšeg caffe bar-a „Dino“ uz 
Dom „Ž. Marča“, Zdravka Kučića 1. 
 Vijeće je predloženo razmotrilo i  

Zaključeno je  
● kako bi bilo vrlo pozitivno da se na području G. Vežice u vremenu od 10. 

do 30. prosinca o. g. vrši prodaja borova odnosno jelki i to na navedenoj lokaciji 
kao i na trgu ispred Robne kuće Vežica jer na taj način grañani ne moraju odlaziti u 
grad u predblagdansko vrijeme i sprječava se dodatno stvaranje gužvi.  

 
Tajnica MO nazočne je upoznala s informacijom dobivenom od gñe. Maje Lakoš-

Hlavica, OGU za razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljišta da će se dana 12. 
studenog o. g. s početkom u 18 sati u Povijesnom i pomorskom muzeju održati izložba 
radova za izgradnju crkve i rekonstrukciju Hrvatskog doma „Vežica“.  

Nakon završetka izložbe (iza 23. studenog), najbolji radovi će se izložiti u dvorani 
Doma „Ž. Marča“. 
   
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s dopisom gosp. Stasia Scarpe, TD Rijeka 
promet d.d. a vezano za ostatak sredstava nakon realizacije planom predviñenih prioriteta 
u iznosu od 12.751,51 kn s PDV-om . 
 Vijeća je nakon razmatranja istog 

Zaključilo 
● kako podržavaju prijedlog da se gore navedeni iznos utroši u izradu 

parapetnog zidića iza autobusnog stajališta u ulici Zdravka Kučića kbr. 3 kako bi se 
spriječilo naplavine zemlje na nogostupu koje se redovito dešavaju prilikom lošeg 
vremena.  
 
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 25. listopada 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


