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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       23. 4. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 6. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

6. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. travnja 2015. godine (četvrtak) s početkom 
u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 5. 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. Gradnja crkve na Gornjoj Vežici i upoznavanje s projektom Rekreacijska 

zona Podvežica (gradnja boćališta, parka za pse i dječjeg igrališta) 

2. Rasprava i razmatranje prijedloga komunalnih prioriteta MO G. Vežica za 

2016. godinu 

3. Obilježavanje programa Majčin dan 

4. Sportski susreti MO-a povodom Dana Sv. Vida – Izvjestitelj: Marijan Bačić 

5. Održavanje ekološke akcije 

6. Razmatranje pristiglih dopisa, zahtjeva građana i zahtjeva za korištenje 

prostora 

7. Razno 

7.1. Upoznavanje sa sastankom sa djelatnicima gradskih odjela i 

komunalnih društava  
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
 Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te ih upoznao sa održanim sastankom 
vezanim za izgradnju projekta „Rekreacijska zona Podvežica“ – izgradnja boćarskog 
igrališta, parka za pse i dječjeg igrališta.  

Sastanku su nazočili: predstavnici Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje  zemljišta, pročelnik Odjel gradske uprave za sport i tehničku 
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kulturu, predstavnici Arhitektonskog studia d.o.o. MR2, vlč. Piotr Modrzejewski - Riječka 
nadbiskupija, predstavnici VMO Podvežica i G. Vežica te članovi Boćarskog kluba 
„Vežica“. 

Kako je rečeno na sastanku, u 1. Fazi gradnje realizirat će se park za pse jer su 
za navedeni zahvat već sredstva osigurana dok će se u nastavku realizirati dječje igralište 
i boćalište.  
 Istaknuto je kako bi se sa gradnjom crkve Sv. Ana krenulo već sredinom svibnja o. 
g. te se sukladno navedenom, kreće sa rušenjem kompletnog postojećeg boćarskog 
igrališta. 
 Obzirom na navedeno, gosp. Vukušić je istaknuto kako je predsjednik BK „Vežica“ 
usmeno tražio informaciju o korištenju prostora mjesne samouprave – Hrvatskog doma 
„Vežica“ svaki dan otprilike 2 sata za druženje i kartanje članova dok se ne krene sa 
gradnjom boćarskog igrališta u sklopu projekta „Rekreacijska zona Podvežica“.   
 Budući da predsjednik BK „Vežica“ nije podnio pisani zahtjev za privremenim 
korištenjem prostora, o istome će Vijeće raspraviti nakon što se pismeni zahtjev zaprimi. 

 

AD 2 

       
Budući da je ove godine stigao veći broj pismenih zahtjeva za uvrštenje u 

prijedloge komunalnih prioriteta za 2016. godinu, Vijeće je zahtjeve razmotrilo ali je 
potrebno lokacije obići i održati sastanak sa predstavnicima OGU za komunalni sustav.  
Neki zahvati su razmotreni i obiđeni od strane djelatnika TD Rijeka promet te će se skupa 
sa ostalima razmotriti i usvojiti na idućoj sjednici Vijeća. .  

  

AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa planiranim programom Majčin dan koji 
će se održati  u srijedu 13. svibnja o. g.  
 Prema dosadašnjim dogovorima, nazočne bi trebao zabavljati VIS „Venus“ dok će 
se točno vrijeme i detalji oko realizacije programa dogovoriti na idućoj sjednici početkom 
mjeseca svibnja.  
 

AD 4 
 
 Zamjenik predsjednika gosp. Marijan Bačić koji je ujedno i koordinator sportskih 
aktivnosti povodom Dana Sv. Vida obavijestio je nazočne da se 1. travnja o. g. održao 
sastanak koordinatora i dogovor za organizaciju programa Dani Sv. Vida.  
 Za sada je dogovoreno da će naš MO predložiti ekipe: boćanje, kartanje i 
potezanje konopa dok će se ekipa za mali nogomet (Delta) javiti naknadno ukoliko bude 
zainteresiranih kandidata.  
 Također je istaknuo da postoji i disciplina natjecanja u Udičarenju (povodom Dana 
MO Luka) na što je gđa. Čaušević naglasila kako postoji mogućnost da se u toj disciplini 
natječe njezin suprug te će se naknadno javiti tajnici MO da se gosp. Čaušević upiše.  
 

AD 5 
 
 Kako je i planirano, u subotu 25. travnja  o. g. s početkom u 9 sati, održat će se 
ekološka akcija.  
 Lokacija akcije planirana je pored dječjeg igrališta u ulici Ivana Matrljana blizu kbr. 
29.  
 Za sve sudionike spremne su rukavice za rad a osigurani su sokovi i topli obroci.  
 

AD 6 
 
 Budući da su svi pismeni zahtjevi-dopisi od strane građana razmotreni kroz točku 
AD 2 (komunalni prioriteti), u ovoj točci nazočni su od strane predsjednika Vijeća 
obaviješteni da je dana 29. ožujka o. g. održan skup Stranke za promjene-Živi zid budući 
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je zahtjev za privremeno korištenje prostora stigao naknadno odnosno nakon održane 
sjednice Vijeća u mjesecu ožujku.  
 

AD 7 
 

Zamjenik predsjednika nazočne je upoznao sa održanim sastankom s 
predstavnicima gradskih službi i komunalnih društava koja je održana u Gradskoj vijećnici 
na kojem su predstavnici Vijeća MO-a mogli nadležnima uputiti pitanja iz oblasti rada MO-
a.  

Ono što je potrebno promijeniti, gosp. Bačić je istaknuo kako su to kriteriji 
opremljenosti koji se nisu mijenjali već zadnjih 10 godina. A s navedenim su se složili i 
nazočni.  

Sastanak je u najvećoj mjeri služio kako bi se kroz održane prezentacije,  nova 
Vijeća upoznala s radom nadležnih službi. 

 
  

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. travnja 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


