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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       20. 3. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

34. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 20. ožujka 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 33. 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 korištenje prostora  
2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
3. Provoñenje ekološke akcije na brdu Sveti Križ 
4. Razno 

4.1. Obilazak terena u mjesecu travnju 
4.2. Prijedlozi komunalnih prioriteta 
4.3. Informacije s terena 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa ponovnim zahtjevom za korištenje prostora 
s naknadom od strane društva „Josip Broz Tito“ koji bi malu salu koristili prvi petak u 
mjesecu od 17,00 do 19,00 sati za održavanje sastanaka društva. 
 Nakon kraće rasprave, Vijeće je  
  
 



  2

Zaključilo  
● kako će se na zahtjev iznijeti pozitivno mišljenje te će se sklopiti Ugovor o 

korištenju prostora.   
  
AD 2 
 
 Nazočni su upoznati sa usmenim i pismenim dopisom gosp. Tijana, Braće Ružić 
16 odnosno neprestanim uznemiravanjem okolnih mještana od buke koja dolazi od strane 
kluba „Tenk“ koji se nalazi na području MO Trsat.  
 Gosp. Vukušić je istaknuo kako je nakon zamolbe gosp. Tijana, upućen dopis 
prema nadležnim strukturama da se ispita radno vrijeme kluba te postavi mjerač buke 
budući da se buka iz kluba čuje svaki vikend do jutarnjih sati a nedavno čak i do podneva. 
   
AD 3 
 

 Kako je i planirano kroz Program rada za 2013. Godinu, u subotu 23. Ožujka o. g. 
održat će se prva ekološka akcija za područje G. Vežice.  
 Područje koje će se čistiti je brdo Sveti Križ i to potez od dječjeg igrališta prema 
Astronomskom centru i caffe baru „Galileo“. 
 Za sve učesnike naručene su rukavice za rad, topli obroci i sokovi.  
 Druga akcija održat će se najvjerojatnije u mjesecu travnju te će se točan termin i 
lokacija naknadno utvrditi. 
 
AD 4 
 
 Predsjednik i tajnica upoznali su nazočne sa terminom obilaska terena G. Vežice 
koji će se održati 25. travnja o. g. a kome će biti nazočan djelatnik Direkcije za komunalno 
redarstvo, OGU za komunalni sustav i Rijeka prometa d.d. 
  
 Tajnica je nazočnima prenijela informaciju da će dana 2. travnja o. g. u Novom 
listu izaći javni poziv grañanima na predlaganje prijedloga komunalnih prioriteta za 2014. 
godinu koji će se na idućoj sjednici razmatrati.  
 
 Nazočni su razmotrili i komunalnu problematiku s terena a zamoljeni su i da 
provjere da li se na području G. Vežice nalazi koji drveni stup koji je zamijenio betonski a 
ovaj nije uklonjen. 
 Iako su se nazočni složili kako tako nešto nije uočeno na području G. Vežice, 
tajnica je zamolila da ukoliko uoče neki od drvenih stupova, informaciju odmah prenesu 
kako bi s istim upoznala ravnateljicu Direkcije za mjesnu samoupravu.  
 
   
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 20. ožujka 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


