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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,       26. 6. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 6. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

6. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. lipnja 2019. godine (srijeda) 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 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Iva Ciper, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
 
 
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 i očitovanje na prijedlog uređenja Trga ispred Robne kuće 

Vežica – dopis (mail) Komunalni sustav 

3. Dogovor za planiranje Programa rada za 2020. godinu 

4. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Dani MO Gornja Vežica započet će u srijedu 3. srpnja besplatnim mjerenjem 
krvnog tlaka i šećera u krvi za sve građane.  
 Turnir u malom nogometu trebao bi započeti 15. srpnja u večernjim satima i trajat 
će do 21. srpnja. Prijave za turnir traju do 12. srpnja nakon čega će se znati točan broj 
ekipa koje će sudjelovati.  
 Obzirom da se samo jedna osoba prijavila  za sudjelovanje u izboru najljepše 
okućnice koje se već tradicionalno provodi tijekom Dana MO-a, ove godine se izbor 
najljepše okućnice neće provesti.  
 Osim nogometa, u srijedu 17. srpnja održat će se turnir u briškuli i trešeti koji će 
početi u 15 sati. Za sve učesnike pripremit će se hrana i piće a po završetku će se odmah 
podijeliti medalje za prva tri mjesta.  

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati mogu se prijaviti do 15. srpnja.  
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 Što se tiče glazbenog dijela, dogovoreno je da će se kao i prošle godine  
dogovoriti nastup DJ-a koji će na igralištu puštati glazbu za vrijeme trajanja turnira u 
malom nogometu.   
 Po završetku turnira 21. srpnja podijelit će se pehari i statue najboljim ekipama i 
igračima. 

 

AD 2 
 
 Nazočni su razmotrili dopis zaprimljen od strane Komunalnog sustava vezano za 
komunalni prioritet uređenja Trga ispred Robne kuće Vežica budući se prema mišljenju 
struke, zahvat neće moći realizirati u fazama kako je bilo planirano.  
 Vijeće je zbog nedostatka sredstava a zbog velikog iznosa, planiralo navedeni 
zahvat realizirati u nekoliko zahvata, međutim isti je po mišljenju struke najbolje realizirati 
u jednoj cjelini.  
 Vijeće je isto razmotrilo te  

 Zaključilo 

 Kako će se vezano za navedeno obratiti pročelnici OGU za komunalni sustav 

gđi. Ireni Miličević i zatražiti sastanak kako bi se izvidjele neke od 

mogućnosti realizacije zahvata od velike važnosti za mještane Gornje 

Vežice.  
  

AD 3 
 
 Tajnica je upoznala nazočne s materijalima i uputama za planiranje Programa 
rada za 2020. Godinu čiji je rok za predaju 20. Srpanj.  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja nazočni su  

Zaključili  

 Da će se od programa za slijedeću godinu realizirati: 

- program zdravstva-mjerenje tlaka i šećera 

- program ekologije-održat će se jedna ekološka akcija u mjesecu 

travnju 

- program-maškare u mjesecu siječnju i veljači 

- program-Dan MO-a koji će se prebaciti u mjesec lipanj 

- program-Sveti Nikola koji će se održati 6. prosinca.  

Nakon razrade programa, isti će se usvajati na idućoj sjednici u mjesecu 

srpnju.  
  

AD 4 
 
 Nazočni su na Zahtjev za korištenje prostora od strane Nezavisne liste Bura iznijeli 
pozitivno mišljenje.  
 

AD 5 
 
 Pod ovom točkom razmatrana je komunalna problematika ovog područja.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 26. lipnja 2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


