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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       28. 5. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

49. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. svibnja 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 48. 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. Dogovor oko realizacije programa Dana MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 

2014.“ 
2. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 
3. Informacije sa sastanka održanog radi izgradnje boćarskog igrališta-joga 
4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica MO pozvali su nazočne da se pripreme za program 
obilježavanje Dana MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2014.“ koji se svake godine 
obilježava u mjesecu srpnju. 
      Dani MO započeli bi s otvaranjem turnira u malom nogometu na igralištu Osnovne 
škole G. Vežica vjerojatno 7. srpnja o. g. U tom tjednu održalo bi se i besplatno mjerenje 
krvnog tlaka i šećera u krvi, turnir u briškuli i trešeti dok bi se završnica odvijala u subotu 
12. srpnja uz kulturno-zabavni program kada bi se podijelili pehari i medalje kao i  
zahvalnice za učesnike u akciji Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. 
  



  2

AD 2 
 

 Kao i svake godine, Vijeće je predložilo igrače za sportske susrete povodom Dana 
Svetog Vida koji će se održati 31. 5. o. g. na Zametu dok će se mali nogomet odvijati 31. 
5. i 1. 6. na igralištu Delta.   
 Vijeće je predložilo igrače u svim disciplinama: m. nogomet, briškula i trešeta, 
potezanje konopa i boćanje te su svi članovi pozvani da bodre naše ekipe.  
 
 
AD 3 
 

Nazočni su upoznati sa održanim sastankom u prostorijama Odjela g. u. za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem a vezano za predlaganje i dogovor oko 
zamjenske lokacije za ureñenje boćarskog igrališta-joga na području Gornje Vežice.  
 Na sastanku je bilo riječi i o aktivnostima vezanim za budući mikrocentar na G. 
Vežici a odnosi se na izgradnju crkve Sveta Ana, rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica 
te ureñenje gradskog parka.  
  Uz ostale teme vezane za izgradnju budućeg mikrocentra na G. Vežici, nazočni 
su upoznati i sa zamjenskom lokacijom u ulici Braće Pavlinić na kojoj će se osim 
boćarskog igrališta smjestiti i park za pse te prostor za igru djece. 
 Nazočni su nakon dulje rasprave navedeno razmotrili te  

Zaključili  
● kako će podržati zamjensku lokaciju u ulici Braće Pavlinić na kojoj će se 

smjestiti boćarsko igralište kao i ostale sadržaje koji će se na njoj odvijati.  
 
 
AD 4 
 
 Gña. Wagner je istaknula kako je prošli tjedan obilježen sa Akcijom pomoći za 
poplavljena područja u Slavoniji kojoj su se priključili i aktivisti Crvenog križa G. Vežica.  
 Napomenula je kako se 3 dana dežuralo u prostoru MO G. Vežica gdje se 
prikupljala roba i ostale potrepštine. U dežurstvu su sudjelovali osim članova aktivista CK 
G. Vežica, tajnica MO G. Vežica kao i članovi Podružnice umirovljenika G. Vežica. 
 Izrazila je veliko zadovoljstvo na pomoći i angažmanu kako od strane aktivista 
tako i od ostalih grañana koji su se uključili u ovu akciju pomoći.  
  

U nastavku,nazočni su raspravljali o komunalnoj problematici na Gornjoj Vežici 
kao i problematici obitelji Gashi sa Svetog Križa koji se obratio Vijeću MO G. Vežica kako 
bi se spriječilo rušenje njegovog objekta odnosno legalizacija budući da ima obitelj i teško 
je bolestan. 
 Obzirom na cjelokupnu problematiku i teške životne uvjete gosp. Gashija kao i 
njegove obitelji, Vijeće MO Gornja Vežica je problematiku razmotrilo i mišljenja je da bi se 
trebalo pronaći prihvatljivo, zakonito rješenje kako bi se pomoglo obitelji Gashi u 
rješavanje navedene problematike te će se s navedenim mišljenjem obratiti 
gradonačelniku. 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 28. svibnja 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


