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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       13. 9. 2010. 
 

ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

4. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 13. rujna 2010. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Zlatko Dvorny, član 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:  
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 3. 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 i usvajanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 
2011. godinu 

2. Usvajanje rebalansa financijskog plana za tekuću godinu 
3. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 
4. Korištenje dvorane Doma  

- zahtjev Župe Sv. Ana za dodatnim korištenjem dvorane vikendom 
- zahtjev organizacije Zumba Rijeka 

5. Razno  
5.1. Premještaj – postava kontejnera za smeće u ul. Ivana Matrljana  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Nazočni su na uvid primili prijedloge javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. 
godinu koji bi se prema OGU za kulturu trebali uputiti do 15. rujna o. g.  
 Nakon kraće rasprave i razmatranja svih 5 prijedloga programa, isti su 
jednoglasno usvojeni.  
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AD 2 
 
 Obzirom da je program Dana Mjesnog odbora G. Vežica realiziran krajem 
mjeseca srpnja, nazočni su još jednom razmotrili rebalans financijskog plana te isti 
usvojili. 
 
 
AD 3 
 
 Gospodin Vukušić prisutne je upoznao s dopisima TD Rijeka promet u kojima su 
nam odgovorili na neke naše upite koje je Vijeće MO razmotrilo. 
 
 
AD 4 
 

Obzirom da je od strane Župe Sv. Ana – Gornja Vežica zaprimljen dopis odnosno 
zahtjev za korištenjem dvorane u dodatne termine osim ovih koje Župa sada koristi, 
nazočni su isti razmotrili te  

 
zaključili: 
● da će se prema Župi uputiti dopis kojim se Vijeće MO složilo da im se 

odobri dodatno korištenje dvorane i to tako da bi se Svete mise osim blagdanom i 
nedjeljom ujutro održavale subotom i nedjeljom u 18 sati.  

Takoñer je naglašeno da će se vlč. Zovka zamoliti da dvoranu ustupe drugim 
korisnicima ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za istim (susreti 
umirovljenika, probe udruge "Loptica", izbori i sl.) 

 
Osim od strane Župe Sv. Ana, zahtjev za korištenjem prostora dvorane Doma 

stigao je i od organizacije Zumba Rijeka kako bi se održavali satovi Zumba fitnessa – 
kombinacije plesa i aerobika i to u popodnevnim ili večernjim terminima.  

Budući su svi popodnevni termini zauzeti, jedini slobodan termin je ponedjeljkom i 
četvrtkom od 21 do 22 sata ali će taj termin iskoristiti Plesni centar "Salsero" koji nam je 
prije ljetnih mjeseci uputio zahtjev za korištenjem prostora. 

 
Vijeće je takoñer iznijelo primjedbu na korištenje dvorane od strane Prvih riječkih 

mažoretkinja jer iste svaki dan koriste prostor te drugi korisnici ne mogu doći na red.  
Takoñer je predloženo da Vijeće svake godine u mjesecu rujnu razmatra zahtjeve 

korisnika te se dogovara da li će se istim korisnicima produljiti ugovor.  
Nakon duže rasprave,  
zaključeno je: 
● da će se prema Odjelu za gradsku samoupravu i upravu uputiti upit koliko 

vremenski najviše mažoretkinje mogu koristiti prostor kako bi dvorana poslužila za 
aktivnosti i drugim korisnicima.  

 
 

AD 5 
 
 U Mjesni odbor nedavno se obratio gosp. Pustahija, ul. Ivana Matrljana 22 kako bi 
nas upoznao s problematikom postojećih kontejnera u navedenoj ulici.  
 Kod navedenog kućnog broja postavljena su 2 kontejnera za smeće te svi grañani 
iz navedene ulice do kbr. 43 smeće odlažu u iste. Gospodin predlaže da se u dogovoru s 
nadležnima, na kraju navedene postavi još 1 kontejner kako se smeće ne bi odlagalo 
samo na toj jednoj lokaciji.  
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Prisutni su se složili te je  
zaključeno : 
● da će se dopis s prijedlogom gosp. Pustahija uputiti nadležnim službama 
   na razmatranje. 
 
 
 

Sjednica je završila u 19.30 sati.  
U Rijeci, 11. rujna 2010. godine. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 

Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


