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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/20-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-20-14 
Rijeka,       30. 9. 2020. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

19. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 30. rujna 2020. godine (srijeda) s početkom u 
15,30 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Iva Ciper, 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 mogućnost realizacije planiranih programa rada do kraja 2020. 

godine 

2. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Obzirom na situaciju s pademijom Covida-19, predsjednik Vijeća je nazočne 
obavijestio da nije siguran kako će se daljnji programi odvijati.  

Slijedeći program Vijeća koji bi se trebao provesti je Doček Svetog Nikole i 
program se obično realizirao početkom mjeseca prosinca.  
 Sukladno uvjetima te naputcima iz Direkcije za mjesnu samoupravu,  prenijet će 
se informacija o realizaciji te daljnjim postupanjem s čime će se upoznati Vijeće.   
 
 

AD 2 
 
Nazočni su kroz ovu točku ponovo raspravljali o komunalnoj problematici ovog 

područja.  
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Tajnica je  predbilježila neke zahvate i probleme koji bi se trebali riješiti vezano za 
popravak rasvjete a ponovo su se dotakli problematike oko neosvijetljenosti igrališta OŠ 
Gornja Vežica. 

 Budući da se još uvijek čeka povratna informacija nadležnih iz Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti vezano za popravak ormarića od struje na igralištu, 
Vijeće je mišljenja da bi najbolje rješenje bilo da se reflektori sa igrališta spoje na javnu 
rasvjetu i upale sa istom.  

 
 

 
Sjednica je završila u 17,00 sati.  
U Rijeci, 30. rujna 2020. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
 
 
 
                  Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
          Sonja Ban Oklobdžija                                                    Ozren Kraljić 


