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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       27. 2. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 33. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

33. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 27. veljače 2013. godine (srijeda) 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 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 32. 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. Upoznavanje s pristiglim dopisima  
2. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora  
3. Razno 

3.1. Humanitarna akcija za Socijalnu samoposlugu  
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa slijedećim dopisima pristiglim u proteklom 
razdoblju:  

- Stradavanje pješaka u Gradu Rijeci-poziv na sudjelovanje dobivenog od MUP-a 
Službe za sigurnost cestovnog prometa, 

- Pozivom na sudjelovanje u istraživanju „Kvaliteta življenja u PGŽ“. 
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AD 2 
 
 Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve za korištenjem prostora kako slijedi: 

- Udruga umirovljenika – Podružnica G. Vežica za redovnim tjednim terminima 
korištenja male sale i dvorane do 2 puta godišnje, 

- Župa Sveta Ana – korištenje dvorane za održavanje Svetih misa subotom, 
nedjeljom i blagdanom, 

- Prve riječke mažoretkinje – zatražile su termine svaki dan u tjednu prema 
dogovorenom rasporedu (večernji termini), 

- Klub liječenih alkoholičara Novi život – koristila bi se i dalje mala sala prema 
unaprijed dogovorenom terminu četvrtkom. 
Nakon dulje rasprave, Vijeće je   
Zaključilo 
● Da će se na sve pristigle zahtjeve za korištenjem prostora, iznijeti 

pozitivno mišljenje.  
Manju izmjenu odnosno korekciju termina Prvih riječkih mažoretkinja koje prostor 
(dvoranu) koriste svaki dan Vijeće je iznijelo ukidanjem termina mažoretkinja 
nedjeljom kada prostor koristi Župa Sveta Ana. Mažoretkinje će nedjeljom koristiti 
prostor u slučaju nastupa ili manifestacija koje su neodgodive. 
  

Gosp. Vukušić je istaknuo kako je nakon razmatranja zahtjeva za korištenjem 
prostora od strane društva „Josip Broz Tito“ na prošloj sjednici, obavljen razgovor sa 
ravnateljicom Direkcije za mjesnu samoupravu gñom. Fadljević obzirom da je 
predsjednica navedenog društva izrazila negodovanje jer Vijeće MO G. Vežica na prošloj 
sjednici na zahtjev nije iznijelo pozitivno mišljenje.  
 Budući da do današnje sjednice, predsjednica društva nije zahtjev ponovo uputila 
(prostor bi se koristio s plaćanjem),  Vijeće nema osnove za razmatranje.  
 
 Gosp. Vukušić takoñer je istaknuo kako je gosp. Maglov, stanar Gornje Vežice 
iznio usmenu zamolbu da sa nekolicinom ovlaštenih osoba s ovog područja održi 
sastanak vezano za visoke cijene centralnog grijanja,  
 Vijeće je  
 Zaključio  
 ● Kako će kontaktirati gosp. Maglova te dogovoriti termin koji im odgovara 
za održavanje kraćeg sastanka.  
   
AD 3 
 

Gosp. Vukušić je izrazio zadovoljstvo provedenim programom Maškare na G. 
Vežici s čime su se složili svi članovi.  

Program je održan u subotu 9. veljače (predvečer) i u nedjelju 10. veljače o. g. u 
jutarnjim satima a tradicionalno se provodi na našem području. Ove godine je podijeljen u 
dva dana s čime su i učesnici – maškare ali i mještani bili izuzetno zadovoljni. 
 Naša maškarana skupina „Vežički kanpaneli“ je dočekana nakon obilaska Vežice, 
počašćena i u nedjelju ispraćena na Korzo na Meñunarodni riječki karneval.  
   
 Predsjednik je istaknuo važnost uključenja Vijeća i naših mještana u humanitarnu 
akciju za pomoć „Socijalnoj samoposluzi“ Rijeka. 
 Svi članovi Vijeća ali i ostali grañani uključili su se u prikupljanju novca za 
kupovinu hrane za pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija a u sklopu akcije koju je 
organizirao NK „Orijent“ održavajući humanitarnu utakmicu.  
 Za prikupljen iznos kupljena je hrana koja je sa popisom grañana koji su 
sudjelovali odnijeta u subotu  23. veljače na štand Socijalne samoposluge na stadion na 
Krimeji.  
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Gña. Wagner je istaknula kako je dogovoreno sa Gradskim društvom Crveni križ 
da će se akcija besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi održati u srijedu 3. srpnja 
o. g. u vremenu od 9 do 11 sati za vrijeme provoñenja programa Dana MO Gornja Vežica 
koji se već tradicionalno održava u mjesecu srpnju.  
 Takoñer je istaknula kako će se članarina za Crveni križ prikupljati u mjesecu 
svibnju kada se službeno održava i mjesec Crvenog križa.  
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 27. veljače 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


