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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-05/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  14.01.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 37. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

37. sjednica VMO Orehovica održana je 14.01.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Štefica Lerga, predsjednica VMO 
- Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice VMO 
- Dajna Linić Jogan, članica VMO 
- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 36. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Organizacija dječje priredbe "Dječji maškarani ples" 
• Usvajanje Izvješća o radu VMO Orehovica za 2008. godinu 
• Tekuća  problematika 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Programska aktivnost za 2009. godinu "Dječji maškarani ples" (reduta) organizirati će se kao i 
svake godine u vrijeme karnevalskih dogañanja na području Grada Rijeke. Za priredbu je 
osigurano 1.000,00 kuna. Za tu prigodu pripremiti će se krafne i sokovi za djecu i domjenak za 
organizatore. Djeca će se okupiti ispred područne škole Orehovica od kuda će u povorci krenuti 
prema Domu Orehovica gdje će maškarice uz taktove muzike veselo se zabaviti. 
Zaključak: Dječji maškarani ples organizirati će se u subotu 7. veljače. Okupljalište 
maškarica će biti ispred Područne škole Orehovica u 16,00 sati od kuda će u povorci 
krenuti prema Domu Orehovica.  
 
U Izvješću o radu Vijeća MO Orehovica opisano je sve što je Vijeće radilo u protekloj 2008. godini 
 
Zaključak: Usvaja se Izvješće o radu Vijeća MO Orehovica za 2009. godinu. 
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AD 3 
 
Prometno ogledalo koje se nalazi u ulici Kalina na izlazu iz ulice Braće Vlah je nagnuto te postoji 
opasnost rušenja istog. Beton kojim je pričvrščeno ogledalo je puknuto najvjerojatnije uslijed 
udarca nekog vozila.  
Zaključak: Uputiti zahtjev Rijeka prometu d.o.o. da izvrši sanaciju postolja ogledala. 
 
 
AD 4 
 
U ulici Braće Vlah u vrtu kućnog broja 6 treba postaviti lampu. Na tom dijelu ulice zbog kvara na 
javnoj rasvjeti je mračno. 
Zaključak: Prijaviti komunalno društvu "Energo" kvar na javnoj rasvjeti – staviti novu lampu 
 
 
AD 5 
 
Gospoña Neda Milinović je zatražila objašnjenje od Vijeća MO Orehovica kako će se priključiti na 
kanalizacijsku šahtu. Kako kaže ako se sami priključuju moraju zatvoriti cestu, jer radovi se moraju 
obavljati sa Grobničke ceste. Smatra da bi to trebalo biti organizirano. 
Zaključak. Na njezin zahtjev provjereno u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kod 
gospoñe Jelene Kožul tel: 209-304. Ona je rekla da u takvim slučajevima treba prije svega 
imatu suglasnost za prekope i izuzeća javno-prometnih površina. Privatna osoba ne može 
kopati odnosno svaka posebno jer nije kvalificirana, nego u dogovoru (ako ih je više) se ide 
na jedno rješenje, a izvoñač radova mora biti ovlašten za takve radove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


