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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       26. 3. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 47. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

47. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. ožujka 2014. 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 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 46. 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. Prijedlozi komunalnih prioriteta za područje MO Gornja Vežica za 2015. 

godinu (poziv na predlaganje) 
2. Razmatranje Zahtjeva za korištenje prostora 
3. Dogovor oko realizacije održavanja programa - Ekološka akcija (ožujak 

2014.) 
4. Rasprava i razmatranje oko rekonstrukcije Hrvatskog doma Vežica, izgradnje 

crkve i ureñenje boćarskog igrališta na području Gornje Vežice  
5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa javnim pozivom na predlaganje 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
 Nekoliko prijedloga od strane grañana je dostavljeno u pismenom obliku te su isti 
razmotreni.  
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 Gosp. Vukušić je pozvao članove Vijeća da se do iduće sjednice koja će se održati 
sredinom mjeseca travnja pripreme i razmotre moguće prijedloge prioriteta te će se isti na 
sjednici razmotriti i eventualno usvojiti.  
 Nazočni su raspravljali i o komunalnim prioritetima iz 2013. te iz 2014. godine. 
 
AD 2 

 
Zahtjev za korištenje prostora uputio je gosp. Rok Krmac, D. Gervaisa 72 koji bi 

prostor koristio radi održavanja masaža u jutarnjim satima. 
Gosp. Krmac uputio je Vijeću dopis na razmatranje (umjesto obrasca zahtjeva) i 

nije precizirao koje dane bi se prostor koristio te nije pismeno naznačio niti koju prostoriju 
bi koristio već je prilikom predaje zahtjeva-dopisa, tajnici rekao kako mu je dovoljna mala 
sala.  

Nakon dulje rasprave, Vijeće MO je  
Zaključilo 
● kako nije nikako moguće koristiti malu salu u urednovno vrijeme MO-a jer 

se kroz malu salu prolazi u tajništvo. Isto je moguće ukoliko se tajništvo MO-a 
preseli u prostor bivšeg auto-salona Chevrolet.  

Takoñer je naglašeno kako će se sačekati nova Odluka o korištenju prostora 
s čime će se gosp. Krmac pismeno i upoznati. 

 
AD 3 
  

Nazočni su od strane gosp. Vukušića i gñe. Wagner upoznati sa programom 
održavanja eko akcije kod Osnovne škole Gornja Vežica koja će se održati u subotu 29. 
ožujka o. g. u jutarnjim satima.  

Gña.  Wagner je članove upoznala sa održanim sastankom eko-odbora u OŠ G. 
Vežica na kojem se raspravljalo o akciji prikupljanja starog papira, obilježavanju 
Meñunarodnog dana voda, ureñenju trim-staze u školskoj okolici te obnova statusa eko-
škole.  
 Budući da je Vijeće tijekom proljetnih mjeseci planiralo eko akciju, istaknuto je 
kako je najbolje takvu akciju održati kroz suradnju sa ravnateljicom OŠ gñom. Matešin te 
na taj način pomoći pri ureñenju okoliša škole.  
 Prema resornim Odjelima Grada i KD Čistoća tajnica je uputila dopise kako bi se 
osigurali glomazni kontejneri te rukavice za rad, topli obroci i sokovi.  
 
AD 4 
 

Gosp. Vukušić je istaknuo kako je zbog neslužbenih informacija koje je čuo, 
upućen dopis prema Odjelu g. u. za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemjištem kako bi se Vijeće i mještani upoznali s planiranim radovima na izgradnji 
boćarskog igrališta te radovima na izgradnji crkve i rekonstrukciji Doma.  
 Gosp. Bačić kao član Odbora za urbanizam je ponovo istaknuo kako će se krajem 
tjedna dobiti lokacijska dozvola nakon koje će pročelnik Škunca održati sastanak na 
kojem će se Vijeće upoznati s novostima na gradnji.  
 Nazočni su nakon dulje rasprave  

Zaključili 
● kako se planirani sastanak sa pročelnikom Škuncom mora svakako održati 

u kraćem vremenskom razdoblju (travanj 2014.) obzirom da Vijeću prestaje mandat 
te neće moći donijeti nikakvo mišljenje ili odluku ukoliko se s nekim prijedlogom 
oko izgradnje navedenog ne slažu. 

  
AD 5 
 
 Pod ovom točkom članovi su raspravljali o komunalnoj problematici Gornje Vežice 
te su ponovo istaknuli problematiku širenja neugodnog mirisa oko Hrvatskog doma 
„Vežica“ (potez od ulice Zdravka Kučića 3 prema ulici Franje Belulovića). 
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 Budući da ista problematika traje već duži niz godina a radi se o kolektoru iz 
Drage, gosp. Vukušić je naglasio kako je razgovarao sa nadležnima iz Vodovoda i 
kanalizacije (smatrajući kako pismene prepiske nisu dovoljne) te mu je obećano da će se 
problematika u skorije vrijeme, riješiti.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 26. ožujak 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


