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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  02. 06. 2016. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
19. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 21.05.2016. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Marijana Bistrović, članica VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Orehovica od 28.04.2016. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 

2. Pripreme za realizaciju programa „Birajmo najljepšu okućnicu“ 

3. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne da je sve spremno za realizaciju završne proslave povodom Dana 
mjesnog odbora.  
Likovna radionica likovna radionica dekupaž tehnike i tehnike slikanja na staklu održana je 14. svibnja. 
Turnir u kartanu briškule i trešete održan je u srijedu 18. svibnja u večernjim satima – koordinator g. 
Anton Blau. 
Turnir u stolnom tenisu održan je u petak 20. svibnja – koordinator g. Marinko Magaš. 
Nogometni turnir nije održan jer nije bilo zainteresiranih. 
 
Večeras će se podijeliti priznanja i majice „Volim Orehovicu“ najboljima i kartanju i stolnom tenisu, 
nastupiti će školska djeca PŠ "Orehovica", Kazališna grupa „Viktora Cara Emina“, a u glazbenom dijelu 
sastav „AcustiCo“. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije.  
 
AD 2 
Tajnica je poslala pozive dosadašnjim učesnicima akcije sa zamolbom da sami slikaju svoje okućnice. 
Do sada je mailom svoje slike poslalo 4 građana, a gđa. Marija Fućak je zamolila da tajnica dođe 
poslikati njenu okućnicu jer nije u mogućnosti to sama učiniti.  
Gđa. Jogan je predložila da se animira što više građana.  
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije.  
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AD 3 
Tajnica je izvijestila o prisutne vijećnike da se g. Jadranko Sveško ponovno žalio na odlaganje i 
drobljenje kamenja u starom kamenolomu te onečišćenje mazivim uljima, a napominje da je to 
vodozaštitno područje. 
 
Zaključak: Poslati prijavu Inspekciji zaštite okoliša. 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


