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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  08.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

40. sjednica VMO Orehovica održana je 08.04.2009. (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 Vijeća 
- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Odsutni: Dajna Linić Jogan, članica Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika s 39. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Priprema školske djece povodom Dani MO Orehovica 
• Rasvjeta igrališta 
• Podjela Biltena 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Povodom Dani MO Orehovica u program su uključena školska djeca Područne škole Orehovica. 
Za njih će se organizirati likovna radionica na temu "Više cvijeća, manje smeća". Radovi će se 
izložiti u velikoj dvorani MO Orehovica, Kalina 2. Prijedlog je da na prvoj priredbi gdje će nastupiti 
amatersko kazalište "Tavaloni" nastupe na samom početku školska djeca koja će otplesati 
nekoliko plesova. 
Zaključak: Učiteljicama će se poslati program  s točnim datumima pojedinih priredbi. Što se 
tiče nastupa učenika posebno dogovortiti s njihovim učiteljicama o nastupu i koje će 
plesove otplesati. 
 
 
AD 2 
 
U zadnje vrijeme rasvjeta igrališta traje dulje od utvrñenog termina. Kako bi se to izbjeglo, a i 
negodovanja vezana za to, Vijeće MO Orehovica donijelo je slijedeći zaključak: 
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Zaključak: K.D. Energo uputiti dopis i zahtjevati da rasvjeta igrališta traje do 22,00 sata bez 
obzira da li je ljeto ili zima. Dakle rasvjeta bi u buduće bila stalna. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća obavijestila je vijećnice da su bilteni na štampanju, te da se trebaju distribuirati 
u svaku ulicu. Svaka bi trebala uzeti iodreñeni broj za svoju ulicu. 
 
Zaključak: Kada stignu bilteni svaka vijećnica će uzeti odreñeni broj te ih distribuirati u 
poštanske sandučiće mještana. Jedan dio staviti u trgovinu i cvjetarnu. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


