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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-4 
Rijeka,  07.04.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 51. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

51. sjednica VMO Orehovica održana je 07.04.2010. (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 
- Ružica Balaban, članica VMO 

 
Odsutni: Dajna Linić Jogan, članica 
               Milica Škoda, članica 
 
Usvajanje zapisnika s 50. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Raspisivanje izbora za novo Vijeće MO Orehovica i prestanak mandata 
• Dogovor oko organiziranja "Dani MO Orehovica 2010." 
• Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 2010. 
• Zahvala na dosadašnjem radu i oproštajni domjenak uz zdravicu. 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Štefica Lerga obavijestila je prisutne članove vijeća da im mandat ističe danom 
raspisivanja izbora. Do izbora novog vijeća koje će se izabrati na izborima u svibnju, funkciju će 
obavljati predsjednica, no neće moći donositi nikakve odluke. 

Zaključak: Vijeće je prihvatilo ovu informaciju, kazavši da se u slijedećem mandatu neće 
kandidirati jer smatraju kako ovaj posao nije baš tako bezazlen i traži mnoga odricanja i 
slobodnog vremena. Unatoč svemu dobro su surañivali i željeli bi da novo vijeće nastavi 
tamo gdje su oni stali. 
 
 
AD 2 
 
Iako Vijeću prestaje mandat, odlučeno je da njihovu zadaću neće prepustiti novom vijeću , stoga 
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odlučeno je da se organiziraju "Dani MO Orehovica" u svibnju prema zacrtanom programu. U 
okviru kulturnog programa nastupiti će kantautorica Mirjana Bobuš sa svojom čakavskom 
besedom. Jednako tako u okviru istog programa nastupiti će grupa Flame i školska djeca. Sportski 
program biti će u pikadu, briškuli i trešeti, stolnom tenisu i malom nogometu. Za tu prigodu naručiti 
će se pehari i medalje te pripremiti zakuska za sve sportaše. 
Zaključak:  Vijeće je odredilo termine kulturnih dogañanja na način da će u prvom tjednu 
mjeseca svibnja nastupiti grupa Flame i školska djeca. U drugom tjednu nastupiti će 
Mirjana Bobuš, a nakon nje znači u trećem tjednu nastupa serija sportskih dogañanja. U 
zadnjem tjednu provesti će se ekološka akcija čišćenja i ureñenja okoliša Područne škole 
Orehovica. 
 
 
AD 3 
Akciju "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 2010." nije moguće provesti u svibnju pa ako bude 
mogućnosti da se provede prije konstituiranja novog vijeća tada bi se provela u prvom tjednu 
mjeseca lipnja.Ove godine domaćin je MO Orehovica koja će ugostiti MO Svilno i Pašac. Za sve 
učesnike izraditi će se priznanja i prirediti prigodni zabavni program  
 
 
Zaključak: Vijeće je zaključilo da će i ovu zadaću oni provesti te je odlučeno da se već sada 
napravi popis učesnika akcije kako bi se krajem svibnja išlo na ocjenjivanje okućnica i 
balkona, a u prvom tjednu mjeseca lipnja bila bi svečana podjela nagrada i priznanja uz 
prigodni program. 
 
 
AD 4 
Predsjednica Vijeća zahvalila se vijećnicama na njihovom radu u njihovom mandatu rekavši kako 
nije uvijek bilo kako su oni željeli ali smatra da je dosta toga učinjeno u ovih četiri godine. Izrazila 
je želju da novo vijeće nastavi njihovim putom i da rade još bolje na dobrobit svih mještana. 
 
Zaključak: Prisutne članove pozvala je na prigodni oproštajni domjenak uz zdravicu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


