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                    GRAD RIJEKA 
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ZAPISNIK 

S 9/3. SJEDNICE VMO PODVEŽICA 
ODRŽANE 21. OŽUJKA 2011. 

 
 

PRISUTNI: Aldo Soldatich, Tamara Martinčić, Branko Glasenhardt, Mladen Panjako i Štefica 
Vlahov  

 

 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO od 09.02..2011. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
1. Programske aktivnosti za 2011. 

- Izdavanje biltena – br. 8 
- Dani MO – odreñivanje aktivnosti, termina i nosioca 
  - sportske – boćanje, briškula i trešeta, rukomet i biciklijada? 
  - akcija biranja najljepše okućnice 
  - likovna izložba 
  - prezentacija oldtimera i nastup mažoretkinja 
  - završna svečanost 

      2.  Razno. 
            
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Nakon otvaranja i prihvaćanja dnevnog reda prešlo se na točku 2. 
 
Donijeta je odluka da se izradi bilten do 10. svibnja 2011. te da se u 8. broju biltena tiska i 
hodogram aktivnosti povodom Dana MO. 
 
DANI MO PODVEŽICA ODRŽAT ĆE SE OD 23. DO 27.SVIBNJA 2011. 
 
 
- Prihvaćen je program sportskih aktivnosti, kao i ostalih dogañanja: 
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  - turnir u boćanju tijekom travnja i svibnja, - 
    nosioc aktivnosti gosp. B.Jadro 
  - turnir u briškuli i trešeti, …………………………………………………     23.5.2011. 
    nosioc aktivnosti: B.Jadro i A.Soldatich 
  - turnir u rukometu za djevojčice ………………………………………..     26.5.2011. 
     - DOGOVORITI SURADNJU S MO CENTAR-SUŠAK 
 - biciklijada ………………………………………………………………….    25.5.2011. 
    - nosioc aktivnosti: Mladen Panjako 
  - prezentacija odltimera i mažoretkinja …………………………………    25.5.2011. 
    - nosioc aktivnosti – tajnica G.Pilaš 
  - likovna izložba …………………………………………………………….   24.5.2011. 
     nosioc aktivnosti: predsjednik A.Soldatich 
  - završna svečanost ……………………………………………………….    27.5.2011. 
     
 
Tijekom travnja i svibnja dogovoren je obilazak vrtova Podvežice, u sklopu akcije "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkomn i prozor u 2011.". 
U komisiju za obilazak izabrani su: 
- VILMA CAR, JOSIP DEBELIĆ, BRANKO GLASENHARDT, ŠTEFICA VLAHOV I GIUDITA 
PILAŠ. 
 
Pokušat će se dogovoriti suradnja sa Crvenim križom, kao i odreñena predavanja. 
   
 
AD 2. 
 
Gosp. Branko Glasenhardt je s mr.sc. Emilom Crnkovićem povodom 200. godina izgradnje 
dogovorio foto prezentaciju na temu: "Tragom Lujzinske ceste" . Predavanje i prezentacija 
jednoglasno su prihvaćena od vijećnika, kao i prijedlog da se jedno predavanje održi 
učenicima OŠ Vežica u sklopu nastave. 
Prvo predavanje u dogovoru s ravnateljicom gñom V.Nikolić zakazano je za 16.3, a drugo u 
MO za 30.ožujka 2011. u 19 sati. 
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Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2 ) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podvežica: 
 
 

Giudita Pilaš Aldo Soldatich 
 
 
 
 

         
                                                  


