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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24. 5. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

Dvadeseta sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 24. 5. 2012. godine s početkom u 17:30 sati 
u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na provedenu Ekološku akciju na području Orehovice 
2. Osvrt na proveden Dan MO Orehovica  
3. Razmatranje Zahtjeva za korištenjem prostora i pristiglih dopisa 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica VMO istaknula je kako su Dani MO započeli organizacijom ekološke akcije ispod 
ambulante u ulici Kalina (iznad dječjeg igrališta „Kalinica“). Takoñer je čišćeno i dječje igralište a uz 
20-ak mještana u akciji su sudjelovali i djelatnici KD Čistoća. 
Svi sudionici akcije sa sobom su ponijeli alat i sadnice dok su rukavice za rad te sokovi i topli obroci 
osigurani preko Grada Rijeke – OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.  
Osim navedenog područja gña. Marijana i gña. Gordana, uklonile su i nepoželjnu vegetaciju na 
dijelu vrlo frekventne i opasne ulice Grobnička cesta, što je za svaku pohvalu.  
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AD 2 
U nastavku programa obilježavanja Dana MO Orehovica, u subotu 12. svibnja održan je kulturno-
zabavni program uz nastup klape Opatija te recitacijom i igrokazom kojim su nastupili učenici trećeg 
i četvrtog razreda Područne škole Orehovica.  
Na kraju programa, za sve sudionike te uzvanike, upriličena je zakuska nakon koje je klapa Opatija 
nastavila sa programom. 
Kako bi se realizirao kompletan program, tijekom mjeseca lipnja fotografirat će se prijavljene 
okućnice sa područja Orehovice te će se program Dan MO završiti sa realizacijom akcije „Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ tijekom koje će Komisija nagraditi najljepše okućnice, balkone i 
prozore sa područja Orehovice.  
 
AD 3 
Nazočne su razmotrile Zahtjev o korištenju prostora od strane Gradske organizacije SDP Rijeka koji 
bi dvoranu Doma koristili u utorak 29. svibnja o. g. od 18 do 20 sati za održavanje političkog 
sastanka stranke SDP. 
Nakon razmatranja  
       Zaključeno je  
       ●  kako će na zaprimljen Zahtjev VMO izraziti pozitivno mišljenje kako bi se održao 
sastanak političke strane SDP u traženi termin.  
 
Nazočne su ponovo razmotrile dopis gosp. Sveška vezano za postavu Sunčanog sata blizu 
autobusne stanice preko puta Doma, te je  
       Zaključeno je  
       ●  kako će se gosp. Svešku uputiti pismeni odgovor da se sa predmetnim zahtjevom 
obrati nadležnom Konzervatorskom odjelu u Rijeci.  
 
AD 4 
Nazočne su upoznate sa održanim sastankom i obilaskom terena sa gosp. Karićem, Direkcija za 
komunalno redarstvo te su nakon kraće rasprave oko aktualne komunalne problematike, pročitani 
dopisi upućeni prema nadležnim strukturama Grada Rijeke na daljnje postupanje.  
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
    Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                            Sonja Ban 

           Predsjednik VMO Orehovica: 
        Dajna Jogan 

 


