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ZAPISNIK 

S 41. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

41. sjednica VMO Orehovica održana je 06.05.2009. (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 

 
Odsutni:  

- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 40. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Informacija o otkazivanju predstave "Gozba u ponoć" u izvedbi amaterskog kazališta 

"Tavaloni" te angažiranje KUD "Zametski koren" 
• Rasvjeta igrališta za male sportove 
• Barijera za zaštitu od buke 
• Nepoželjna vegetacija 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
U okviru "Dani MO Orehovica" dana 15. svibnja 2009. trebali su nastupiti "Tavaloni" amatersko 
kazalište s predstavom "Gozba u ponoć". U zadnji trenutak su otkazali zbog nemogućnosti 
nastupa glavnog glumca koji treba ići na studentsko putovanje. Zbog toga trebalo je hitno naći 
zamjenu. 
Zaključak: Vijeće MO Orehovica odlučilo je da će 15. svibnja nastupiti KUD "Zametski 
koren" s istom cijenom koja je predviñena za "Tavalone" . Oni će održati cjelovečernji 
koncert kako domaće narodne glazbe tako i komercijalne glazbe. 
 
AD 2 
 
Nedavno je upućen (9. travnja)  dopis "Energu" sa zahtjevom da rasvjeta igrališta bude stalna bez 
obzira da li je ljeto ili zima . Navedeno je da traje do 22 sata. Meñutim prateći situaciju na terenu 
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ustanovljeno je da rasvjeta i dalje gori do čak iza pol noći. Pretpostavka je da K.D. "Energo" nije 
regulirao rasvjetu temeljem zahtjeva Vijeća MO. 
 
Zaključak: Ponovo uputiti zahtjev K.D. Energo da regulira rasvjetu do 22 sata i to čim prije. 
Vijeće MO će i dalje pratiti situaciju te ako zatreba ponovo pisati. 
 
 
AD 3 
 
Barijere za zaštitu od buke na autocesti Rijeka-Zagreb na dionici Orehovica nije  realizirano a kako 
se saznaje neće još dugo. Tri godine su prošle od kako je napravljen grañevinski glavni projekt. 
Prije toga još su dvije godine prošle pišući zamolbe i zahtjeve. Dakle ukupno 5 godina. Trebalo je 
biti realizirano prošle godine ali nije iz razloga poznatih samo investitoru. Onda su u kontaktu s 
predstavnicima MO Orehovica rekli da će radovi sigurno biti realizirani početkom 2009. godine. 
Ljude su o tome obaviješteni, stavljena je obavjest na Web stranici Mjesnog odbora te u  
informativnom listu "Nad Rečinom". Sada opet traže da se odgodi realizacija zbog prepreka 
gradnje na terenu. No ako one i postoje te se je moglo odavno ustanoviti. 
 
Zaključak: Zbog sve većeg pritiska sugrañana donosi se odluka da se ponovnim zahtjevom 
obrati autocesti Rijeka-Zagreb te zahtjevati da se posao napravi odmah. 
 
 
AD 4 
 
Zbog bujne vegetacije potrebno je pristupiti radovima čišćenja nepoželjne vegetacije u svim 
ulicama na području MO Orehovica. Osim čišćenja vegetacije koja zaklanja vizuru autima i 
pješacima potrebno je očistiti i popraviti nogostup u ulici Grobnička cesta s desne strane u pravcu 
Svilnog. 
Zaključak: Uputiti zahtjev Rijeka prometu za popravak nogostupa i čišćenje nepoželjne 
vegetacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


