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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       23. 10. 2013. 

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

42. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. listopada 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 
- Emil Brkić, predsjednik Boćarskog kluba „Vežica“ 
- Žarko Veselinović, počasni predsjednik Boćarskog kluba „Vežica“ 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 41. 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 lokacije za izgradnju Boćarskog igrališta na Gornjoj Vežici 
2. Razno  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je pozdravio goste i članove Vijeća i zahvalio se na dolasku.  

Naglasio je kako je u tijeku rješavanje dokumentacije oko izgradnje crkve na 
Gornjoj Vežici (bočno od Hrvatskog doma Vežica) a na lokaciji sadašnjeg boćarskog 
igrališta.  

Sukladno navedenom a prema prijedlogu predsjednika i počasnog predsjednika 
Boćarskog kluba „Vežica“ dogovorena je sjednica na kojoj bi se razmotrila moguća 
lokacija za ureñenje boćarskog igrališta – joga sa 4 staze.  

Nakon pozdravnog i uvodnog govora, gosp. Vukušić je riječ predao počasnom 
predsjedniku Boćarskog kluba „Vežica“ gosp. Žarku Veselinović. 

Gosp. Veselinović takoñer je pozdravio nazočne i zahvalio se Vijeću na pozivu na 
sjednicu i istaknuo kako na sjednici sudjeluje kao predstavnik članova Boćarskog kluba 
„Vežica“ ali i ostalih grañana koji smatraju da bi se boćalište svakako trebalo izgraditi.  



  2

Lokacija koju predsjednik i počasni predsjednik BK smatraju prikladnom za 
gradnju boćališta nalazi se na bivšem okretištu autobusne linije 7 u ulici Franje Belulovića.  

Kako su istaknula oba predsjednika BK, za izgradnju boćališta ne bi se zadiralo u 
postojeće dječje igralište koje se nalazi iznad bivšeg okretišta linije 7 tako da najmlañi ne 
bi bili oštećeni jer bi se prostor usjekao najviše 30-ak m. Takoñer se ne bi zadirao prema 
postojećim stepenicama ni u igralište sa stolovima za stolni tenis.  

Objekat bi bio čvrste konstrukcije a potrebna veličina terena za izgradnju boćališta 
je cca 700 – 750 m2 budući da bi se izgradilo boćališta sa 4 staze. Udaljenost boćališta i 
zgrada bi bilo cca 60 m te smatraju da utakmice ne bih uznemiravale okolne stanare.  
 Predsjednici su istaknuli da će se odrediti radno vrijeme a i maksimalno će se 
spriječiti i onemogućiti neredi i uznemiravanje grañana.  
 Gosp. Brkić je istaknuo kako se kontinuirano radi na suzbijanju svih okolnosti koji 
bi odudarali od Statuta Kluba te se takve situacije odmah rješavaju a članovi koji ne 
poštuju Statut odmah, na traženje predsjednika, istupaju iz Kluba.  
 Nakon izlaganja oba predsjednika BK i dulje rasprave, riječ je preuzeo gosp. 
Vukušić i pozvao članove Vijeća na raspravu. 

Tijekom rasprave, Vijeće je iznijelo mišljenje da, ukoliko se radovi na izgradnji 
boćališta prolongiraju, isti neće odgoditi gradnju crkve te rekonstrukciju Hrvatskog doma 
Vežica.  

Nakon dulje rasprave, Vijeće je jednoglasno 
Zaključilo 
● kako podržava prijedlog kao i navedenu lokaciju na bivšem okretištu 

autobusne linije 7 na kojoj bi se boćalište izgradilo jer smatraju da je ista jedina 
adekvatna za gradnju iako gradnja boćališta ne mora nužno započeti u isto vrijeme 
kada i gradnja crkve i rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica.  

Takoñer je istaknuto kako će se prijedlog za ureñenjem boćališta nastojati 
uvrstiti u komunalne prioritete za 2014. godinu zbog ostatka sredstava a takoñer će 
se s mišljenjem Vijeća nakon usvajanja zapisnika na idućoj sjednici, pismeno 
upoznati gradonačelnik i nadležne gradske strukture.  
 
 
AD 2 

 
 Gña. Wagner nazočne je upoznala sa akcijom „Solidarnost na djelu 2013.“ koja je 
kao i svake godine uspješno provedena.  
 
 
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. listopada 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


