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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       12. 7. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

38. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. srpnja 2013. godine (petak) s početkom u 
17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 37. 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. Obilježavanje Dana MO Gornja Vežica – dogovor oko pripreme programa 
2. Razno  

5.1. Crveni križ – izvjestitelj-ica: gña. Hilda Wagner 
            5.2. Predavanje za osobe zrelije životne dobi – tema: Osobe zrelije životne  
                   dobi kao žrtve kaznenih djela (drske krañe, provale u stanove, prevare  
                   na kućnom pragu, razbojništva) 
        Predavač: gosp. Dario Tonković, policijski službenik za prevenciju  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočnima izložio kompletan program obilježavanja Dana MO 
Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2013.“ koji je sa odvijanjem započeo još 3. srpnja o. 
g. kada je održano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.   

Službeno otvorenje Dana MO održano je u ponedjeljak 8. srpnja otvorenjem 
turnira u malom nogometu i plesnim točkama Prvih riječkih mažoretkinja.  

Kao što je i planirano, odigran je i turnir u briškuli i trešeti te su podijeljene medalje 
najboljim parovima.  
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U subotu, 13. srpnja, osim podjele pehara i statua najboljim igračima i ekipama m. 
nogometa, dogovoreno je da se podijele nagrade i priznanja učesnicima Akcije „Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2013“. 

Nakon službenog dijela a prije same podjele pehara, nazočne će glazbom 
zabavljati VIS „Venus“.  

Kompletan program završit će održavanjem svečane Svete mise na sam blagdan 
Sv. Ane 26. srpnja.  
 
 
AD 2 

 
Predsjednik je istaknuo da je održano planirano predavanje od strane policijskog 

djelatnika na temu: Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela na kojem su bili 
nazočni članovi Podružnice umirovljenika G. Vežica. 

Predsjednik je takoñer istaknuo kako je popravljen mehanizam na stupu ispred 
Hrvatskog doma Vežica te je ponovo postavljena zastava.  
  
 
 
 
  
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 12. srpnja 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


