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sPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODVEŽICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-21/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  03.veljače 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO  
ODRŽANE 03.veljače 2010. 

 
 

PRISUTNI: Zoran Bistričić, Tamara Martinčić, Dajana Dujmović Branko Glasenhardt , Branko 
Franić,  

Ostali nazočni: 
Gosp. Željko Delač, LD Kvarner 
Gosp. Aldo Soldatich, UHU Podružnica Podvežica 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO od 11.01.2010. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Dječji maškarani tanci – provedba; 
2. Plan aktivnosti 

- Dan žena 
- Bilten 
- Dani MO Podvezica 

3. Financijski plan za 2010; 
4. Izvještaj o radu 
5. Amandmani PGS-a koji se odnose na osnivanje kvartova; 
6. Razno: 

- komunalna problematika 
- LD Kvarner 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Prva Planirana aktivnost _ Dječji maškarani tanci – uspješno je provedena. Održavala se 4 
subote za redom, uz više od 40 djece + njihovih roditelja, uz razne igre i muziku. Utrošeno 
je 2.400.- kn. 
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AD 2. 
PLAN AKTIVNOSTI 
A/ Obilježavanje Meñunarodnog raznika Dana žena planirano je da se održi u petak, 5.ožujka 
    s početkom u 18 sati, te uz prigodni program i izložbu slika LD Kvarner. 
B/ Članci za bilten trebali bi biti sastavljeni do 15. ožujka 2010. 
C/ Dani MO Podvežica održat će se od 10. svibnja do 14. svibnja 2010. godine. 
    1. Tijekom travnja održat će se Turnir u boćanju, 
    2. 10.5.2010.  – ponedjeljak, održat će se Turnir u briškuli i trešeti, 
    3. 11.5.2010.  – utorak, održat će se izložba slika članova likovne grupe amatera  
                              Podvežice 
    4. 12.5.2010.  – srijeda, prezentacija Oldtimer kluba Rijeka uz nastup 1. riječkih  
                              mažoretkinja 
    5. 13.5.2010.  -  četvrtak, rukometni turnir za djevojčice 
    6. 14.5.2010.  -  petak, završna svečanost uz podjelu medalja učesnicima sportskih turnira  
                                          i  priznanja učesnicima akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i  
                                          prozor   u 2010." koja će se održati tijekom travnja i završit će 10. 
                                          svibnja 2010. 
                               Dogovoreno je da na završnoj svečanosti nastupi KUU Jeka Primorja, 
                               Dječji zbor "Vežički tići". 
                               KOMISIJA ZA OBILAZAK OKUĆNICA: 1. Branko Glasenhardt 
                                                                                                 2. Vilma Car 
                                                                                                 3. Josip Debelić 
                                                                                                 4. Giudita Pilaš 
                                                                                     
 
AD 3.  
Financijski plan je prihvaćen, ali je zaključeno da se u plan stave i planiraju donacije u visini 
od 5.000.- kn. 
 
AD 4. 
Izvještaj o radu takoñer je prihvaćen bez primjedbi. 
 
AD 5. 
Amandmani PGS-a koji se odnose na osnivanje kvartova nisu prihvaćeni, jer trenutačna 
mreža mjesnih odbora na području grada zadovoljava. 
 
AD 6. 
- Dogovoreno je da se rampa za invalide ( za pristup MO ) uredi ovog proljeća, kao i prostor  
ispred MO – zadužen S.Scarpa. Rijekapromet; 
- Dogovoriti susret s dobroboljnim davaocima krvi – zadužen B.Glasenhardt 
- Odobren je zahtjev za korištenjem prostora bez naknade od strane Saveza planinarskih 
  vodiča jednom mjesečno. 
- Gosp. Željko Delac novi je predsjednik Likovnog društva Kvarner ( bivši je gosp. Vinko  
Klovar ), te je prema usvojenom novom Programu LD Kvarner, predložio članovima Vijeća, 
što je i jednoglasno prihvaćeno, intenzivniju suradnju. 
   
 

 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (2 ) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO _______: 
 

  
             


