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Dogovoreno je da se 20. listopada održi radni sastanak u svezi Prijedloga programa i financijskog 
plana 

 
 
AD 2. 
Poslovnik i Pravila jednoglasno su usvojena. 
 
 
AD 3, 
Članovi VMO donijeli su odluku da se sredstva nagrade utroše: 
1.000.- kn u obilježavanje Dana starijih osoba  - 1. listopad ( domjenak ) 
2.000.- kn božićno novogodišnji – domjenak koji će se održati krajem godine ( prosinac ) 
 
AD 4 
Slijedeća aktivnost – obilježavanje Dana starijih osoba – 1. listopada u 17 h, petak: 
-Izložba LD Kvarner 
-Nastup Čakavske scene hrvatske čitaonice Trsat. 
 
 
AD 5. 
a/ Predsjednik je upoznao ostale članove Vijeća o sastanku koji je upriličen u prostorijama MO 

Podvežica u 9,30 istog dana ( 14. rujna ) s novim velečasnim podvežičke župe, Ivanom Šarić, 
    i s njihovim tajnikom gosp. Krešimirom Brninom i gñom Biserkom Pešut- 
    Informirao ih je da će i Vijeće biti uključeno u obilježavanje 70. obljetnice izgradnje crkve tijekom 

ove i iduće godine, te s njihovom zamolbom za uklanjanjem stabala iz dvorišta crkve koje 
oštećuje krov i pročelje, kao što dižu i zid i pod crkve. 

     Donijeta je odluka da se pod hitno uputi zamolba-zahtjev za uklanjanjem istih, ako je to 
ikako moguće prije 1. listopada (Dan sv. Terezije- zaštitnice župe). 

     Sa strane Vijeća novog župnika smo informirali o projektu kojeg se "gura" tri godine, a 
odnosi se na ureñenje prostora ispred crkve ("trg gljiva"), idejni projekt je gotov, samo 
da se iznañu financije. 

      
 
b/ Gosp. Branko Glasenhardt, vijećnik iz starog saziva, uputio je molbu novim članovima, da ne 

dolaze samo na službene sjednice Vijeća, koje će se ubuduće održavati SRIJEDOM, 
     odnosno kada se organiziraju kakve aktivnosti, već kada god nañu slobodnog vremena, da 

mogu osjetiti potrebe i želje samih grañana te da se stavi na stranu stranačka pripadnost 
vijećnika, jer oni su u službi grañana Podvežice.  

     U svezi iste zamolbe, dogovoreno je da se uputi poziv ravnatelju Direkcije za mjesnu 
samoupravu za slijedeću sjednicu, radi upoznavanja, te da mu upute primjedbe i prijedloge o 
radu MO. 

      
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2 ) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO PODVEŽICA 
 

 
Giudita Pilaš Aldo Soldatich 
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODVEŽICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-21/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14. rujan 2010. 
                                    

 
 

   
 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO PODVEŽICA 

ODRŽANE 14. RUJNA  2010. 
 

 
PRISUTNI: Aldo Soldatich, Tamara Martinčić, Štefica Vlahov, Branko Glasenhardt i Mladen        
                   Panjako 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Program rada Vijeća za 2011.g.; 
2. Usvajanje Poslovnika i Pravila VMO; 
3. Sredstva nagrade za osvojeno 3. mjesto Naj on – line MO za 2009. ); 
4. Aktivnosti Vijeća do kraja godine; 

      5.  Razno. 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
Zapisnik s 1. sjednice je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1. 
Članovi Vijeća MO donijeli su odluku da se sve aktivnosti Vijeća iz prethodnog mandata nastave, 
odnosno stave u Program VMO za 2011. godinu. 

1. Dječji maškarani tanci siječanj – ožujak 2011. 
2. Obilježavanje likovnom izložbom i kulturno zabavnim programom odreñene datume 

( 8.mart, Dan starijih osoba – 1.10. kada je i dan podvežičke župe, odnosno njene 
zaštitnice, Božić 

3. Dani Mjesnog odbora 
- Turnir u briškuli i trešeti 
- Turnir u boćanju 
- Izložbe LD Kvarner i Likovne udruge amatera Vežice 
- Prezentacija Oldtimer kluba Rijeka 
- 1. riječke mažoretkinje 
- biciklijada 
- KULTURNO  
ZABAVNI PROGRAM 
4. Biranje najokućnice ( balkona, prozora ili vrta ) u 2011. 
5. Izdavanje biltena – 2 broja po 250 kom 
 


