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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       12. 6. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

37. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. lipnja 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 36. 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. Obilježavanje Dana MO Gornja Vežica – dogovor oko pripreme programa 
2. Izbor najljepše okućnice, balkona i prozora 2013. 
3. Rekonstrukcija Hrvatskog doma „Vežica“  
4. Razmatranje pristiglih dopisa 
5. Razno  

5.1. Crveni križ – izvjestitelj-ica: gña. Hilda Wagner 
            5.2. Predavanje za osobe zrelije životne dobi – tema: Osobe zrelije životne  
                   dobi kao žrtve kaznenih djela (drske krañe, provale u stanove, prevare  
                   na kućnom pragu, razbojništva) 
        Predavač: gosp. Dario Tonković, policijski službenik za prevenciju  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa planovima oko organizacije Dana MO 
Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica“ koji se već standardno obilježavaju u mjesecu 
srpnju.  
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Kako je dogovoreno sa Gradskim društvom Crveni Križ, dana 3. srpnja 2013. 
godine od 9,00 do 11,00 sati održat će se za sve grañane besplatno mjerenje krvnog 
tlaka i šećera u krvi.  

Sukladno prijavljenim ekipama (rok za prijavu je 5. srpnja o.g.), službeno će 
započeti Dani MO-a otvorenjem turnira u malom nogometu. Najvjerojatniji termin je 
ponedjeljak 8. srpnja na kojem će učestvovati i Prve riječke mažoretkinje a turnir će se 
odigravati svaki dan do subote 13. srpnja.  

U tom tjednu, održat će se i turnir u briškuli i trešeti.  
U subotu, 13. Srpnja, osim podjele pehara, medalje i statua najboljim igračima i 

ekipama m. nogometa i briškule i trešete, podijelit će se nagrade i priznanja učesnicima 
Akcije „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2013“ te će se uz glazbu VIS „Venus“ i 
zakusku naši mještani zabavljati do dugo u noć.  

Budući da vlč. Zovko, Župa Sv. Ana zbog spriječenosti nije mogao prisustvovati 
sjednici, tajnica je pročitala program koji je vlč. Zovko poslao.  

Kao i do sada, održat će se trodnevnica prije samog blagdana Sv. Ane dane 24., 
25. i 26. srpnja, dok će se na sam blagdan Sv. Ane u večernjim satima održati Sveta misa 
te kulturno-zabavni program kod Hrvatskog doma „Vežica“. 
 
AD 2 
 
 Kao i svake godine, Vijeće MO G. Vežica provodi akciju „Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor 2013.“ u sklopu Dana MO G. Vežica. 
 Nakon fotografiranja 10 okućnica, Vijeće je glasovalo i dogovorilo da se 3 
najljepše okućnice nagrade sa po 300,00 kn za prvu nagradu dok bi druga i treća 
nagrada iznosile 250,00 kn a koju će vlasnici moći iskoristiti kao poklon bon u poduzeću 
„Parkovi Plus“. 
 Nagrañene su slijedeće okućnice prema mišljenju Vijeća: 

1. nagrada: Josip Kapoš, Sveti Križ 19 
2. nagrada: Ines Mladenić-Grubešić, Franje Belulovića 1 
3. nagrada: Marijan Kiseljak, Sveti Križ 13. 

  
AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća je nazočnima prenio informacije sa održanog sastanka sa 
pročelnikom i ravnateljicom Odjela za gradsku samoupravu i upravu koji je održan u 
prostoru MO Gornja Vežica radi planova oko rekonstrukcije Hrvatskog doma Vežica.  
 Kako je istaknuto na sastanku a prema planiranom projektu, prostorije MO G. 
Vežica preselile bi se u prostor dosadašnjeg auto-salona Chevrolet (Grohovac salon) u 
sklopu Hrvatskog doma.  
 Prema projektu, prostorije Vijeća i tajnice ne bi bile ograñene već bi se radilo o 
nepregrañenom prostoru što Vijeće smatra prihvatljivim.  
 Ono što Vijeće neophodnim a odnosi se na ureñenje prostora je da se centralno 
grijanje iz dosadašnjeg prostora sprovede u nove prostorije kao i klima ureñaj te da se 
postojeći toalet zadrži radi potreba tajnice i Vijeća koji bi isti koristili za svoje potrebe  
kako ne bi koristili one za ostale korisnike.  
 Vijeće ostaje pri mišljenju da je postojeći toalet sasvim adekvatan za potrebe 
tajnice i Vijeća i kao takvog sa svim instalacijama ga nema potrebe niti smisla rušiti niti 
nepotrebno adaptirati novi  te je kao takav sasvim upotrebljiv.  
 Obzirom na sve navedeno, Vijeće je  
 Zaključilo 
 ● Kako će se s mišljenjem u pismenom obliku upoznati pročelnik i 
ravnateljica Odjela za gradsku samoupravu i upravu a zatražit će se i dodatni 
sastanak na terenu sa predstavnicom Odjela gradske uprave za urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljišta te projektantima. 
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AD 4 
 

 Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa pristiglim dopisima od strane KD Vodovod i 
kanalizacije kao i odgovorom od strane KD Autotrolej upućenim temeljem  pismenog upita 
Podružnice umirovljenika G. Vežica.  
 
AD 5 
 

5.1. Zamjenica predsjednika gña. Wagner, nazočne je upoznala sa programom i 
aktivnostima GD Crveni Križ. 

Istaknula je kako će se akcija „Solidarnost na djelu“ održati dana 10. listopada o. 
g. dok će se Tjedan solidarnosti na Korzu obilježavati od 8. do 15. prosinca o. g.  

Takoñer je istaknula kako će se besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi 
povodom Dana Mjesnog odbora G. Vežica, održati u srijedu 3. srpnja 2013. godine od 
9,00 do 11,00 sati ali i istaknula nezadovoljstvo jer se isto mjerenje provodi samo jednom 
u godini a trebalo bi se barem dva do tri puta. 

Vijeće je nakon razmatranja,  
  Zaključilo 

● da će u Program rada za 2014. godinu uvrstiti mjerenje krvnog tlaka i 
šećera u krvi dva odnosno tri puta kroz godinu.  

 
5.2. Predsjednik i tajnica MO istaknuli su kako će se predavanje na temu: Osobe  

zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela (drske krañe, provale u stanove, prevare na 
kućnom pragu, razbojništva) održati u MO Gornja Vežica u srijedu 19. lipnja 2013. godine 
s početkom u 10 sati a predavač će biti gosp. Dario Tonković, policijski službenik za 
prevenciju. 

 
  
 
 
  
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 12. lipnja 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


