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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/20-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,       18. 2. 2020. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 14. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

14. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 18. veljače 2020. godine (utorak) 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 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje i realizacija programa Maškare na Gornjoj Vežici 

2. Zahtjev za korištenje prostora-HSU 

3. Planiranje i dogovor oko realizacije programa: Eko akcija i Dan MO Gornja 

Vežica 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa nastavkom odnosno realizacijom 
programa Maškare na Gornjoj Vežici.  
 Obzirom da će se u nedjelju 23. veljače na prostoru ispred Doma, Vežički 
kampaneli dočekati i počastiti te ispratiti na Karnevalsku povorku na Korzo, nazočni su 
pozvani na druženje i ples.    
 

  

AD 2 
 
Članovi Vijeća razmotrili su zahtjev za korištenje prostora s naknadom od strane 

Hrvatske stranke umirovljenika koji bi prostor (malu salu) koristili 27. veljače u vremenu 
od 17 do 18 sati.   

Vijeće je na zahtjev, iznijelo pozitivno mišljenje.  
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AD 3 
 
Nazočni su razmotrili planiranje i realizaciju predstojećih programa: Eko akcija i 

Dani MO Gornja Vežica.  
Kako je i planirano, u dogovoru sa OGU za komunalni sustav i KD Čistoća, odredit 

će se termin i točna lokacija za eko akciju s čime će se Vijeće pravovremeno upoznati.  
Što se tiče programa Dani MO Gornja Vežica, isti bi se organizirali u mjesecu 

lipnju, prije nego započne vrijeme godišnjih odmora i dječjeg raspusta.  
O konkretnim dijelovima programa (kulturno-zabavni, sportski izbor najljepše 

okućnice), raspravljat će se detaljno na idućim sjednicama Vijeća.   
 
 

AD 4 
 
Pod točkom Razno raspravljana je komunalna problematika područja Gornje 

Vežice a Vijeće je također upoznato i sa predavanjem u sklopu predmeta Građanski 
odgoj i obrazovanje koji je za učenike petih i šestih razreda OŠ Gornja Vežica održao 
gosp. Butigan u suradnji sa nastavnicom gđom. Vukasović. 

Budući su učenici tijekom samog  predavanja pozvani da daju svoje prijedloge na 
temu lokalne samouprave odnosno uključivanja u lokalnu zajednicu, Vijeće je iste 
razmotrilo i zaključilo kako su učenici iznijeli konkretne i hvalevrijedne prijedloge.   

 
  
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 18. veljača 2020. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
                      Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
                    Ozren Kraljić                                                     Ozren Kraljić 


