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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       16. 4. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 48. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

48. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. travnja 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 47. 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. Usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta za područje MO Gornja Vežica za 

2015. godinu 
2. Razmatranje i dogovor oko realizacije programa Majčin dan 
3. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 
4. Razno 

4.1. Informacije sa sastanka u Informativnom centru za prevenciju 
kriminaliteta – izvjestiteljica: Hilda Wagner  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa nekoliko prijedloga komunalnih 
prioriteta dostavljenih od strane grañana te sa ostalim prijedlozima koji su se razmotrili od 
strane članova Vijeća.  
 Nakon kraće rasprave, prijedlozi komunalnih prioriteta za područje Gornje Vežice 
za 2015. godinu su jednoglasno usvojeni.  
 



  2

AD 2 
 
Obzirom na planirani program Vijeća MO G. Vežica, tijekom mjeseca svibnja 

trebao bi se održati kulturno-zabavni program - Majčin dan. 
Nakon dulje rasprave oko prijedloga izvoñača te detalja oko samog programa, 

nazočni su   
Zaključili 
● kako će se program Majčin dan izvesti u petak 9. svibnja o. g. budući se 

službeno Majčin dan obilježava u nedjelju 11. svibnja. 
Kako su Vijeće a i sami grañani bili zadovoljni izvoñenjem i nastupom Klape 

Opatija koji su u MO G. Vežica nastupali u nekoliko navrata, kontaktirat će se 
voditelj Klape te će se nastojati dogovoriti nastup na gore navedeni dan.  

 
AD 3 
  
 Kao i svake godine, Vijeće će predložiti igrače za sportske susrete povodom Dana 
Svetog Vida koji će se održati 31. svibnja o. g. na Zametu, istaknuo je gosp. Bačić.  
 Za sada je sigurno da će vijeće predložiti igrače za boćanje, kartanje i potezanje 
konopa dok će se za sudjelovanje u malom nogometu prijaviti naknadno ukoliko se nañe 
dovoljan broj igrača.  
 
AD 4 
 

Nazočni su izrazili zadovoljstvo provedbom ekološke akcije koja se 29. ožujka o. 
g. održala kod Osnovne škole Gornja Vežica.  

U akciji je sudjelovao veći broj grañana, nastavnika, učenika te volontera s Gornje 
Vežice ali i šire kao i djelatnici KD Čistoća.  

Kao i na svakoj akciji, od strane Odjel za urbanizam su dobivene rukavice za rad a 
od strane GD Crveni križ sokovi i topli obroci.  

 
Zamjenica predsjednika gña. Wagner upoznala je nazočne s nedavno otvorenim 

Informativnim centrom vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke koji se nalazi u 
Dolcu 7b gdje je nedavno nazočila kraćem sastanku skupa sa tajnicom MO.  

Gña. Wagner je istaknula kako će se krajem mjeseca travnja u prostorima Info 
centra održavati edukativna predavanja na temu „Osobe zrelije životne dobi kao žrtve 
kaznenih djela“.   
 
   
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 16. travnja 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


