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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       27. 4. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

18. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 27. travnja 2015. godine (srijeda) s početkom 
u 16.00 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 17. 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. Rasprava i razmatranje prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu 

2. Razmatranje realiziranog programa – Eko akcija (23. travanj 2016.) 

3. Razmatranje i predlaganje ekipa za sportska natjecanja za Dane Sv. Vida 

4. Razmatranje dopisa Vijeća MO Luka - potpora Vijeću MO Luka za povrat 

dvosmjernog prometovanja u ulici Riva Boduli 

5. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
 Nazočni su upoznati sa zaprimljenim prijedlozima komunalnih prioriteta za 2017. 
godinu koje je tajnica MO pročitala.  
 Nakon razmatranja navedenog, razmotreni su i ostali prijedlozi odnosno zahvati 
koji se nisu mogli realizirati tijekom godine zbog veće obuhvatnosti te će se isti nakon 
ponovnog obilaska i razmatranja eventualno uvrstiti u komunalne prioritete za iduću 
godinu.  
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Nakon dulje rasprave, nazočni su  

 zaključili  

 kako će se do iduće sjednice Vijeća svi zahtjevi obići, fotografirati te 

razmatrati i eventualno usvajati na idućoj sjednici u mjesecu svibnju.  

 

AD 2 

       
Predsjednik Vijeća i nazočni razmotrili su upravo realiziranu ekološku akciju koja 

se u subotu 23. travnja održala na brdu Sveti Križ.  
U akciji je sudjelovalo 14 volontera a prostor koji se čistio je okoliš oko dječjeg 

igrališta kao i okoliš uz stazu koja vodi prema kapelici.  
Za sve učesnike pripremljeni su topli obroci i sokovi kao i rukavice za rad te ostali 

potreban materijal.  
Nakon kraće rasprave,  

zaključeno je  

 kako je ekološka akcija uspješno realizirana usprkos lošem vremenu 

koje nije utjecalo na vrijedne volontere. 
   

AD 3 

 
 Gosp. Bačić je nazočne upoznao sa sportskim aktivnostima koje se svake godine 
planiraju na nivou cijelog grada a vezane su za Dane Svetog Vida.  

Kao i svake godine, nazočni su mišljenja kako bi se ponovo mogli prijaviti ekipe za 
sve discipline (mali nogomet, briškula i trešeta, boćanje i potezanje konopa) te je  

zaključeno kako će  

 Tajnica sutra prijaviti ekipe za sudjelovanje kao i veličine majica za 

sve sudionike.  
 

AD 4 
 

 Vijeće MO Gornja Vežica je razmotrilo zamolbu Vijeća MO Luka te je nakon kraće 
rasprave jednoglasno donijelo slijedeći  

zaključak 

 kojim se daje potpora Vijeću MO Luka za povrat dvosmjernog 

prometovanja u Ulici Riva Boduli.  
 

AD 5  
 

Pod ovom točkom, nazočni su upoznati sa prezentacijom djelatnika OŠ Gornja 
Vežica koja je održana u prostoru MO Gornja Vežica a vezano  za projekt Permakulturni 
vrt kojim se OŠ G. Vežica prijavila na Riječki program lokalnog partnerstva. 

U sklopu navedenog projekta, planira se uređenje okoliša škole, ekološka akcija a 
svi detalji mogu se doznati preko ravnateljice prof. Bojane Matešin i nastavnice Sanje 
Marušić Vukasović.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 27. travnja 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


