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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/20-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,       8. 1. 2020. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 13. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

13. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 8. siječnja 2020. 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 
- Iva Ciper, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, 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. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu VMO Gornja Vežica za 

2019. godinu  

2. Planiranje realizacije programa Maškare na Gornjoj Vežici 

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Nazočni su upoznati sa Godišnjim izviješćem o radu VMO Gornja Vežica za prošlu 
godinu.  
 Nakon dulje rasprave te razmatranja kompletnog izviješća sa svakim programom 
pojedinačno  

Zaključeno je  

 Kako je Godišnje izviješće o radu VMO Gornja Vežica za 2019. godinu 

jednoglasno usvojeno.     

 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa zahtjevom za korištenjem prostora od 

strane Karnevalske grupe Vežički kampaneli i istaknuo kako je organizacija zabavnog 
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programa koja će se održati 1. veljače o. g.  u dvorani Hrvatskog doma Vežica, samo dio 
programa.  

Dogovori oko nastavka programa kao i detalji oko organizacije dogovorit će se sa 
voditeljem KG Vežički kampaneli, predsjednikom Vijeća te voditeljem Prvih riječkih 
mažoretkinja s čime će se upoznati i VMO Gornja Vežica.  

 

AD 3 
  

Članovi Vijeća razmotrili su sve pristigle zahtjeve za korištenje prostora bez 
naknade tijekom 2020. godine: 

- KG Vežički kampaneli – prostor bi se koristio od 31. 1. do 3. 2. 2020. za 
uređenje i pripremanje dvorane za maškaranu zabavu te čišćenje iste,  

- Prve riječke mažoretkinje – plesne probe po već dogovorenim terminima,  
- Udruga umirovljenika – podružnica umirovljenika Gornja Vežica koji bi osim 

srijedom od 9,00 do 11,30 sati od ove godine koristili prostor male sale i 
kancelarije ponedjeljkom i petkom od 17,00 (ljeti od 18,00) do 20,00 sati 

- KLA „Novi život“ – po ustaljenom rasporedu četvrtkom od 18,00 do 20,00 sati 
za održavanje sastanaka Kluba.  

Vijeće je na sve zahtjeve, iznijelo pozitivno mišljenje.  
 

AD 3 
 
Pod točkom Razno ponovo je raspravljana komunalna problematika područja 

Gornje Vežice. 
 
Razmotren je i dopis grupe građana ulice Marči i ulice Ratka Petrovića kbr. 3 a 

vezano za uređenje prilaznog puta i proširenje rasvjete.  
Budući da se radi o zahtjevu koji se može realizirati jedino kroz male komunalne 

akcije (prioritete), nazočni su se složili da će se zahtjev razmatrati u travnju/svibnju kada 
se i predlažu komunalni prioriteti za 2021. godinu.  

 
Gosp. Kraljić nazočne je upoznao sa pristiglim e-mailom gđe. Sanje M. Vukasović, 

nastavnice OŠ Gornja Vežica.  
Gđa. Vukasović voljela bi ponovo organizirati posjet učenika  petih i šestih razreda 

našem MO-u, a koji bi se održao u sklopu programa Građanskog odgoja i obrazovanja.  
Naime, projekt se provodi već treću godinu a prije 2 godine su učenici sadašnjeg 

7. razreda posjetili MO G. Vežica.  
Gosp. Butigan javit će se gđi. Vukasović sa ciljem upoznavanja učenika te 

aktivnim uključivanjem istih u rad lokalne zajednice.  
   

  
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 8. siječnja 2020. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


