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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       19. 4. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

31. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 19. travnja 2017. godine (srijeda) 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 30. 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. Razmatranje i realizacija programa Ekološka akcija (8.4.2017.) 

2. Planiranje i realizacija programa Majčin dan – svibanj  

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva – male komunalne akcije (prioriteti) za 2018. 

godinu 

4. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Predsjednik Vijeća nazočne je pozvao na raspravu o utiscima i mišljenjem vezano 
za drugu, provedenu ekološku akciju na brdu Sveti Križ.  

Ekološka akcija održana je u subotu 8. travnja te je osim djelatnika KD Čistoća, 
sudjelovalo nešto više 20 volontera te se ovaj puta čistilo područje kod dječjeg igrališta na 
brdu Sveti Križ, površina koja vodi prema kapelici odnosno odmaralištu s klupama i 
stolom kao i zelena površina iznad okretišta autobusne linije 7A.    

Vijeće je održanom akcijom iznimno zadovoljno te je  
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Zaključeno   

 Da će se i iduće godine kroz Program rada planirati realizacija ekoloških 

akcija na području Gornje Vežice.  

 

AD 2  

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su pozvali da se pripreme na realizaciju 

programa Majčin dan.  
Nakon kraće rasprave i razmatranja, nazočni su  

Zaključili  

 Da će se sukladno tradiciji održavanja Majčinog dana (druga nedjelja u 

mjesecu svibnju), glazbeni program održati u petak 12. svibnja u kojem će 

nastupiti i nazočne zabaviti VIS „Venus“. Točno vrijeme programa, odredit 

će se naknadno. 

 

AD 3 

 
 Nazočni su razmatrali do sada zaprimljene prijedloge komunalnih prioriteta za 
2018. godinu iako isti nisu zaključeni jer je poziv na predlaganje otvoren do 21. travnja.  
 Istaknuli su kako će se neki od zaprimljenih prijedloga zbog težine zahvata biti 
svrstani u redovno održavanje.  

Osim primljenih prijedloga, prema mišljenju Vijeća, uvrstit će se i neki prijedlozi 
odnosno zahvati koje Vijeće smatra potrebitim za mještane Gornje Vežice.  
  

 

AD 4 

 
 Zamjenik predsjednika upoznao je nazočne sa pripremom te održavanjem Dana 
Svetog Vida u kojima Gornja Vežica već tradicionalno sudjeluje.  

Temeljem mišljenja Vijeća, Gornja Vežica će se uključiti u sve sportske discipline: 
boćanje, briškula i trešeta i u potezanju konopa.  

 

AD 5  

 
 Pod ovom točkom, nazočni su razmatrali komunalnu problematiku kao i zahvate 

koje je potrebno realizirati. 
 
 

Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 19. travnja 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 


