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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       19. 1. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

8. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 19. siječnja 2011. 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 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. 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. Usvajanje Izvješća o radu VMO Gornja Vežica za 2010. godinu 
2. Razmatranje zahtjeva Podružnice umirovljenika Gornja Vežica za 

korištenjem prostora (dvorana) u mjesecu veljači o. g.  
3. Organizacija programa "Maškare na Gornjoj Vežici" 
4. Tekuće informacije 
5. Razno 

  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 
 

AD 1 
 

 Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Vijeća MO Gornja 
Vežica za 2010. godinu kojeg su zajednički razmotrili. 

Nakon što su nazočni isto razmotrili, nakon dulje rasprave Izvješće VMO G. 
Vežica za prošlu godinu je jednoglasno usvojeno.  
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AD 2 
 
 Budući da Podružnica umirovljenika Gornja Vežica u mjesecu prosincu prošle 
godine nije održala Godišnju skupštinu radi  vrlo loših vremenskih prilika, Vijeće je ponovo 
razmotrilo zahtjev Podružnice za održavanjem Godišnjem skupštine koja će se održati 19. 
veljače o. g. od 16 do 20 sati. 
 Nakon razmatranja, Vijeće je  

zaključilo  
 ● da će se na zahtjev pozitivno odgovoriti te se slažu da članovi Podružnice 
prostor koriste u traženi termin.  
 
 
AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa prvim program Vijeća za ovu godinu a 
odnosi se na održavanje maškarane zabave. 
 Budući se slična organizacija u MO Gornja Vežica održava već treću godinu,  i ove 
godine se planira dočekati i ispratiti našu maškaranu skupinu na 28. Karnevalsku povorku 
na Korzo.  
 Gosp. Gojević je istaknuo kako će voditelj navedene karnevalske skupine "Vežički 
kampaneli" doći na razgovor u tajništvo Mjesnog odbora kako bi se dogovorili detalji oko 
organizacije istog.  
 Prijedlog gosp. Bačića bio je da karnevalska skupina izradi program kojim bi prije 
nego doñu ispred Doma "Ž. Marča" gdje će ih se dočekati i počastiti, karnevalska skupina 
bi trebala obići područje Gornje Vežice. Na taj način bi se djeca i ostali grañani koji neće 
dočekati skupinu ispred Doma, proveselili i zabavili.  

Osim ispred Doma, voditelju skupine će se predložiti da se kraći program izvede i 
na trgu ispred Robne kuće "Vežica". 
 Nazočni su podržali prijedlog te je dogovoreno da će se mišljenje Vijeća prenijeti 
na održanom sastanku sa voditeljem karnevalske skupine.   
 
 
AD 4 
 
 Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informacije o komunalnom ureñenju područja 
Gornje Vežice: postavljanju rasvjetnih tijela ispred i iza Doma "Ž. Marča", raščišćavanje 
dijela područja ispred KBC Sušak te s uklanjanjem napuštenog-devastiranog 
ugostiteljskog objekta "Dino" pored sjedišta MO G. Vežica.  

Istaknuo je kako se  odgovori na naš dopis vezano za bespravnu nadogradnju 
boćališta, izgradnju crkve na G. Vežici te postavom video nadzora Doma još uvijek 
čekaju.  

Nazočni su takoñer razmotrili usmene zahtjeve gñe. Kolić, ulica Ratka Petrovića 
23 koja traži da se uredi zelena površina sa sjeverne i južne strane zgrade (oreže bor i 
posadi stablo na mjestu gdje je isto iz odreñenih razloga bilo uklonjeno) te sa južne strane 
zgrade potrebno je asfaltirati oštećenu površinu.  

Tražene zahtjeve gñe. Kolić proslijedit će se nadležnim službama na daljnju 
obradu.  
 
 
AD. 5 
 
 Gña. Vucelić nazočne je upoznala sa problematikom koja se ponavlja u nekoliko 
navrata tijekom posljednjih mjeseci gdje je iz predvorja uklonjen oglas Podružnice 
umirovljenika vezano za organizaciju izleta. 
 Oglas je bio postavljen na staklenoj površini ulaza te gña. Vucelić smatra da isti 
nije trebao biti uklonjen bez da se članovi Podružnice ne obavijeste jer na način koji je bio 
postavljen nije zaklanjao oglasnu ploča MO G. Vežica niti obavijesti ostalih korisnika. 
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 Gosp. Vukušić je istaknuo kako s problemom nije upoznat te ne zna tko je oglas 
uklonio niti iz kojeg razloga te se nada da se isto neće ponoviti.  
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati.  
U Rijeci, 19. siječnja 2011. godine. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


