
                    ZAPISNIK   SA  7.  SJEDNICE MJESNOG ODBORA BAŠKA 
 

održanog 10. 11. 2016. s početkom u 19 sati 

Prisutni članovi: Tonči Hrabrić (predsjednik), Andrej Valčić, Damir Alberini, Vjekoslava Seršić, 

Rafaela Frgačić i Ana Seršić 

Odsutni članovi: Tomislav Đordić 

Ostali prisutni: gosp. Dragan Joksimović, gđa. Branka Polonijo (Sinjali), gđa. Sonja Polonijo (Šoto), 

gosp. Emil Polonijo (Potpredsjednik Općinskog vijeća), gosp. Robert Dujmović (SRD Škarpina), 

gosp. Goran Frgačić (Veterani), gosp. Dario Buršić (Lampada), gosp. Željko Tomašić (BGS), gđa. 

Romina Fantov Hrelja, gosp. Dario Kamber (SRD Škarpina). 

 

 

 

                                                        DNEVNI         RED 
 

1. Potvrđivanje i usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Mjesnog odbora Baška 

2. Izvještaj i upoznavanje sa projektom „27 SUSJEDSTAVA“ 

3. Advent u Baški 

4. Razno 

 

1. Potvrđivanje i usvajanje zapisnika 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 

2. Izvještaj i upoznavanje sa projektom „27 susjedstava“ 

Nakon  što je pozdravio sve prisutne,  predsjednik MO Baška gosp. Tonči Hrabrić daje riječ  Romini 

Fantov, Dariju Buršiću i  Vjekoslavi  Seršić koje su prisustvovale prezentaciji  programa. 

Romina Fantov ističe kako je projekt 27 susjedstava  jedan od sedam programskih pravaca u okviru 

programa Rijeka 2020-Europska prijestolnica kulture. U ovom programu sudjelovati će 27 

susjedstava s područja  Primorsko-goranske županije pri čemu će biti podjednako zastupljeni otoci, 

obalno područje, zaleđe, gorje te grad Rijeka. Cilj ovog projekta je osnaživanje lokalne zajednice 



kroz jačanje ljudskih potencijala, organiziranje i povećavanje kulturnih sadržaja. To je hvale 

vrijedan projekt. 

Tonči Hrabrić navodi kako svi znamo  da je naš dom kulture u jako lošem stanju i potrebna mu je 

hitna rekonstrukcija, a članovi MO Baška predlažu da se u taj projekt  uvrsti  obnova doma.  Ovo 

nije prvi put da MO ukazuje na stanje doma i predlaže njegovu obnovu. Nakon prezentacije nacrta, 

tj.,  skice budućeg izgleda doma svi prisutni su bili zadovoljni idejom, te daju podršku MO za 

prikupljanje dokumentacije koja je potrebna da bi kandidirali dom za projekt " 27 susjedstava". 

Branka  Polonijo ističe da je projekt dobar, istina je da dom treba hitno obnoviti a tako bi imali 

mjesto za održavanje brojnih događanja i ne bi ovisili o vremenskim prilikama. Također bi se i 

obogatio društveni život našeg mjesta, prvenstveno zimi. 

Sonja  Polonijo pohvaljuje obnovu doma, te kaže da bi njegovom obnovom sve udruge imale 

višestruku korist, a dobila bi se mjesto za brojna kulturna događanja. 

Željko  Tomašić ističe kako treba  iskoristiti priliku. 

Dragan Joksimovic pozdravlja ovu inicijativu. Prvenstveno zadovoljan što se razmišljalo o prostoru 

arhiva, jer kako naglašava u mijest mnoge osobe imaju vrijednu dokumentaciju iz povjesti općine i 

ukoliko se uskoro ne iznađe adekvatni prostor mnoge od tih vrijednosti mogle bi nepovratno 

nestati. 

Darijo  Kamber pita gdje se mogu dati prijedlozi za doradu projekta. 

Emil Polonijo ističe da je projekt dobar i upućuje pohvala za ideju obnove doma. Smatra da bi 

trebali uzeti nekog stručnog za  izradu projekta. 

Nakon kvalitetne diskusije svi se slažu da je ideja  dobra i da trebamo ići u tom pravcu, dobivamo 

usmenu podršku i obećanje da ćemo  dobiti pisma podrške. 

3. Advent u Baški  

Tonči  Hrabrić navodi kako su prošle godine naše članice su na svoju inicijativu  nabavile i okitile 

bor na Paladi te da smo ove godine na vrijeme razradili i osmislili projekt Advent u Baški. 

Vjekoslava Seršić upućuje ostale kako bi događanja započeli s izradom adventnog vijenca i 

paljenjem prve adventske svijeće, cjelokupna događanja na području općine treba objedinit u 

jednu manifestaciju. Održavanje Lignjade, dječja radionica,  dolazak Svetog Nikole, kićenje Palade, 

predstava u Dragi i Batomlju. Članice MO će predložiti mjesto pa postavu i kićenje centralnog bora, 

te niz drugih ideja koje treba razraditi i osmisliti. 

Svi se slažu da je ideja odlična i da ju treba provesti. Zadužuju se Vjekoslava, Rafaela i Ana da 

osmisle i razrade plan događanja,,, te će ga Vjekoslava predstaviti na sastanku sa načelnikom i 

direktoricom TD-a.  TD  bi bio taj koji bi izradio i postavio adventski vijenac na lokaciji koja bi se 

odabrala kao najprikladnija.   Nadamo se da ćemo kao organizatori, Općina i TZ  kao pokrovitelji,  a 

TD kao izvođači,  barem na kratko vrijeme prekinuti ovo zimsko mrtvilo u Baški. 



Tonči Hrabrić upućuje da uz sve aktivnosti, od kićenja i ukrašavanje rasvjete sa strane općine i 

organiziranje adventnih događanja na inicijativu MO i svih volintera, treba apelirati i na mještane 

da i sami doprinesu blagdanskom ozračju tako da osvijetle i ukrase svoje domove i dvorišta.  

4. Razno 

Gosp. Dragan Joksimović  ukazuje na problem propadanja zavičajnog muzeja i svih vrijednih stvari 

koje se u njemu nalaze. 

 

 Sjednica završava u 20 i 30, nakon zahvale predsjednika MO Baška.  

 

 

Zapisnik sastavila                                                                                                                  Predsjednik 

Ana  Seršić                                                                                                                               Tonči Hrabrić 

 


