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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-10 
Rijeka,       20. 5. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

5. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 20. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 16,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Vinko Vukušić, zamjenik predsjednika VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Dogovor i priprema za realizaciju programa Dan MO Gornja Vežica 2019. 

2. Razmatranje pristiglih zahtjeva – dopisa građana  

3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Pripreme za Dane MO Gornja Vežica do sada su se održavale već u mjesecu 
lipnju zbog provođenja izbora najljepše okućnice tako da će se i ove godine MO G. 
Vežica uključiti u navedeno iako za sada još nema prijavljenih okućnica. 
 Sportski turniri održavali bi se kao i svake godine u malom nogometu i u briškuli i 
trešeti. Povodom navedenih aktivnosti, oformit će se manja skupina mještana (pododbor) 
te će se dalje dogovarati tijek organizacije koji bi se prenio Vijeću.  
 Nazočni su pozvani da se organiziraju oko glazbenog dijela programa kako bi se 
na slijedećoj sjednici imalo informacije te bi se mogli dogovoriti detalji. 
 Za sada termini održavanja završnice Dana MO-a su 29./30. lipanj ili 6./7. srpanj. 
 U sklopu programa, ponovo će se u dogovoru sa Gradskim društvom Crveni križ 
za sve mještane održati besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi i to u srijedu 3. 
srpnja od 9.00 do 10.00 sati.  
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AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa pristiglim dopisima od strane gosp. 
Kulačina, zamjenika ovlaštene osobe ul. Zdravka Kučića kbr. 14. 
 Dopisi su razmotreni te će se isti proslijediti prema nadležnim strukturama na 
daljnje razmatranje. 
  
 

AD 3 
 

Pod ovom točkom gosp. Butigan je iznio primjedbu na organizaciju programa 
Majčin dan koji je realiziran u suradnji sa Župom Sv. Ana. 

 U sklopu navedenog programa Majčin dan održano je u srijedu 8. svibnja 
besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za mještane Gornje Vežice koje je 
planirano temeljem Programa rada. 

Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su se složili da je kulturno-glazbeni 
dio programa dogovoren kada su pripremne radnje za program od strane svećenika i 
članova Župe već bile na samom kraju te je tada uključen i Mjesni odbor.  

Vijeće MO je na kraju  

Zaključilo  

 Da se iduće godine navedeni program Majčin dan neće planirati.  

 
Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa sastankom održanim vezano za 

organizaciju Dana Svetog Vida te pozvao sve da se uključe u organizaciju navedenog i da 
1. lipnja svakako dođu na Zamet dati potporu našim ekipama.  
  
 Također je nazočne upoznao sa radionicom za djecu održanom u vrtu Osnovne 
škole Gornja Vežica u petak 17. svibnja održanom u sklopu programa Zelenog tjedna u 
Rijeci.  
 
 Nazočni su također upoznati i sa Tjednom Crvenog križa održanom od 8. do 15. 
svibnja u sklopu kojeg su se održavale razne aktivnosti a održana su i dežurstva članova 
Crvenog križa te njihovih koordinatora.  
 U sklopu navedenog ali i programa Majčin dan održano je u srijedu 8. svibnja 
besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za mještane Gornje Vežice.  
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 20. svibnja 2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


