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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       16. 2. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

4. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. veljače 2015. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
- vlč. Ante Zovko, Župa Sv. Ana 
- Matea Knez, Zumba Rijeka 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Mike Raukar, voditelj Prvih riječkih mažoretkinja 
 
 
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. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu 

2. Razmatranje realiziranog programa Vijeća – Maškare na G. Vežici 

3. Sastanak sa korisnicima prostora  

4. Izgradnja crkve na Gornjoj Vežici – informacije 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
 Predsjednik Vijeća i tajnica MO nazočne su upoznali sa Izjavom o fiskalnoj 
odgovornosti koju potpisuje predsjednik VMO. 
 Nakon kraće rasprave, istaknuli su kako će kompletnu informaciju o fiskalnoj 
odgovornosti kao i o svim financijskim aktivnostima naći u materijalu koji su primili pod 
nazivom Upute o financiranju programskih aktivnosti MO.  
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AD 2 

       
 Nakon dulje rasprave i razmatranja realiziranog programa Maškare na G. Vežici, 
nazočni su sa zadovoljstvom istaknuli kako je program koji se odvijao u 2 navrata (u 
subotu 7. veljače i u nedjelju 15. veljače) uspješno proveden.  
 Gosp. Vukušić je istaknuo kako su mještani programom bili vrlo zadovoljni a i 
članovi maškarane skupine Vežički kampaneli su svoj dio programa izveli u potpunosti 
kako je i dogovoreno. 
 Vijeće je na kraju iznijelo 

 Zaključak  

 Kako je program u cijelosti proveden sukladno planu te se nadaju da će se 

iduće godine provesti na isti način da svi budu zadovoljni i da se tradicija i 

dalje održava kao i do sada.  
 

AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća pozdravio je goste – korisnike prostora: vlč. Antu Zovka, Župa 
Sv. Ana i Mateu Knez, Zumba Rijeka.  
 Korisnicima je ponovljen Kućni red kojeg se moraju pridržavati te je u nastavku 
pročitan dopis vlč. Zovka a vezano za korištenje prostora tijekom 2015. godine za vrijeme 
blagdana.  
 Sastanak je, između ostalog, sazvan i da se korisnici međusobno dogovore oko 
slaganja inventara (stolova i stolica) na obostrano zadovoljstvo budući da jednim treba a 
drugima isti smeta jer im je potrebna veća površina za vježbanje. 
 Kako je korisnik Mike Raukar bio opravdano odsutan, predsjednik Vijeća je 
naglasio kako su korisnici međusobno kontaktirali i sa voditeljem Prvih riječkih 
mažoretkinja te su svi upoznati sa pravilima korištenja prostora te će se ubuduće truditi 
međusobno izlaziti jedni drugima u susret prilikom pomicanja termina te slaganja 
inventara. 
 

AD 4 
 
 Predsjednik Vijeća uputio je pitanje vlč. Zovku vezano za informaciju o izgradnji 
crkve na G. Vežici.  
 Vlč. Zovko je naglasio kako nema nekih najnovijih informacija ali smatra kako je 
projekt pred realizacijom.  
 Budući da Vijeće nema nikakvu informaciju o izgradnji odnosno nadležni nisu 
uputili nikakvu informaciju a građani vrlo često imaju upite glede ovog projekta, nazočni 
su nakon dulje rasprave 

 Zaključili 

 Kako će se pismeno obratiti Odjelu za urbanizam i Nadbiskupiji a vezano za 

određivanje termina sastanka s Vijećem kako bi dobili informaciju o 

izgradnji crkve ali i o rekonstrukciji Hrvatskog doma Vežica.  

 

AD 5 

 
 Pod ovom točkom, nazočni su između ostalog, raspravljali i o komunalnoj 
problematici na G. Vežici a razmotreni su i pristigli dopisi.  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 16. veljače 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

  Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


