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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       14. 10. 2013. 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

41. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 14. listopada 2013. godine (ponedjeljak) 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 40. 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 Programa rada za 2014. godinu 
2. Zahtjev za korištenje prostora (dvorana) od strane gñe. Snježane Raukar, 

Ivana Matrljana radi organiziranja priredbe humanitarnog karaktera „Djeca 
ulice Ivana Matrljana i njihovi prijatelji“ 

3. Prijave na natječaj Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2014. godinu 
4. Razno  

4.1. Prijava za program Europske prijestolnice kulture – informacije sa 
održanog sastanka sa predstavnicima Odjela GU za kulturu (izvjestiteljica: 
Hilda Wagner) 
4.2. Razmatranje i predlaganje prijedloga prioriteta za 2014. godinu zbog 
neiskorištenih sredstava 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne ponovo upoznao sa uputama te sa planiranim 
Programima rada za 2014. godinu.  
 Razmotreni su svi programi kao i detalji oko termina realizacije istih te je nakon 
dulje rasprave, Vijeće jednoglasno 

Zaključilo 
● kako će podržati planirane Programe rada za 2014. godinu.  



  2

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne sa zahtjevom za korištenjem prostora 

(dvorana) od strane gñe. Snježane Raukar, ulica Ivana Matrljana a zahtjev se temelji na 
želji za organizacijom priredbe humanitarnog karaktera „Djeca ulice Ivana Matrljana i 
njihovi prijatelji“.  

Priredba za djecu bi se održala dana 13. prosinca o. g. od 17,00 do 19,00 sati.   
Nakon kraće rasprave, Vijeće je  
● na zahtjev iznijelo pozitivno mišljenje.  

    
AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica upoznali su prisutne sa održanim sastankom  sa gñom Teom 
Hržić, odgajateljicom Dječjeg vrtića „Morčić“ koja će sa skupinom grañana, odgajatelja i 
roditelja uz moguću potporu Vijeća predložiti projekat Riječkog programa lokalnog 
partnerstva. 
 Kroz navedeni projekat uredio bi se okoliš Dječjeg vrtića, postavile bi se nove 
sprave, antistres podloge  a i grañevinski bi se uredio okoliš.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 
● Kako će svakako podržati projekt i nastojati pomoći pri ureñenju istog 

kako bi se djeci osigurao ljepši i ureñeniji okoliš gdje borave.  
 
AD 4 
 
 4.1. Gña. Wagner i tajnica nazočne su upoznale s mogućnošću prijave programa 
za Europsku prijestolnicu kulture. 

Informacija je dobivena na održanom sastanku u Gradskoj vijećnici na kojem je 
nazočila gña. Wagner a održan je s predstavnicima OGU za kulturu.  

Gña Wagner je istaknula da bi MO G. Vežica mogao predložiti projekt koji se 
odnosi na brdo Sveti Križ kao jednu od atraktivnih i vrlo značajnih lokacija za ovaj kraj ali i 
šire.  

Nazočni su prijedlog jednoglasno podržali i  
Zaključili 
● Kako će se uputiti predstavnicima OGU za kulturu pismeni poziv za 

održavanje zajedničkog sastanka kako bi upravo na tom sastanku Vijeće dobilo 
smjernice za pisanje projekta.  

 
4.2. Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa ostatkom sredstava u iznosu od 

118.000,00 kn a vezano za prijedloge komunalnih prioriteta za 2014. godinu.  
Nakon kraće rasprave i razmatranja o mogućim lokacijama i radovima koje bi 

Vijeće uvrstilo u prijedloge komunalnih prioriteta za iduću godinu, Vijeće je  
Zaključilo  

 ● da će predložiti nekoliko prijedloga koje se odnose na održavanje dječjih 
igrališta i grañevinske radove, ogradnju kontejnera na nekoliko lokacija te postavu 
rasvjetnih tijela te će se na sjednici u mjesecu studenom isti ponovo razmatrati. 
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 14. listopada 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


