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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       12. 4. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 35. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

35. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. travnja 2013. godine (petak) s početkom 
u 16.00 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 34. 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. Razmatranje prijedloga komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
3. Sportska takmičenja za Dane Sv. Vida 
4. Izgradnja crkve, rekonstrukcija Hrvatskog doma „Vežica“, ureñenje 

boćarskih terena – informacija sa sastanka 
5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa zahtjevom za korištenje prostora Hrvatskih 
laburista – Stranke rada koji bi dvoranu koristili  u srijedu 17. travnja o. g. u vremenu od 
18,00 do 20,00 sati za održavanje sastanka stranke. 
 Nakon kraće rasprave, Vijeće je  
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Zaključilo  
● kako će se na zahtjev iznijeti pozitivno mišljenje te će se sklopiti Ugovor o 

korištenju prostora.   
  
AD 2 
 
 Nazočni su razmotrili nekoliko predloženih komunalnih prioriteta za 2014. godinu. 
Obzirom da još uvijek grañani mogu predložiti prioritete, isti će se kompletno razmatrati i 
usvajati na idućoj sjednici početkom mjeseca svibnja.  
   
AD 3 
 

 Budući se ubrzo bliže Dani Sv. Vida u čijim sportskim aktivnostima MO G. Vežica 
svake godine sudjeluje, gosp. Vukušić je istaknuo kako ima želju da se naš Mjesni odbor i 
ove godine uključi u sportske discipline koje će se održavati početkom lipnja.  

Nazočni su  
Zaključili 
● kako će se MO G. Vežica uključiti u sportske aktivnosti (povlačenje užeta, 

boćanje, briškula i trešeta). 
 
AD 4 
 
 Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informaciju dobivenu na održanom sastanku 
sa predstavnicom OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem a 
vezano za rekonstrukciju Hrvatskog doma i izgradnju crkve na G. Vežici.  
 Nazočni su upoznati sa nacrtom Doma i kompletnim ureñenjem a razmatrane su i 
potencijalne lokacije za izgradnju boćarskog terena.   
 
 Obzirom da je prva ekološka akcija održana krajem ožujka, gosp. Vukušić je 
istaknuo da će se iduća akcija održati u mjesecu svibnju s čime će se nazočni 
pravovremeno upoznati i pozvati na sudjelovanje. 
 
 Predsjednik Vijeća je naglasio kako će se u mjesecu svibnju obilježiti i Majčin dan 
uz nastup KUU „Jeka Primorja“ a o točnom terminu, nazočni i naši mještani će se na 
vrijeme upoznati. 
 
  
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 12. travnja 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


