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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  17.11.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 05. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

05. sjednica VMO Orehovica održana je 17.11.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 

 
Odsutni: Slavica Peloza, članica 
               Božena Devčić Cerovina, članica 
 
Usvajanje zapisnika s 04. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Izvješće o sastanku sa KD Autotrolej 09.11.2010. 

• Konačna informacija o kulturno-zabavnoj priredbi koja će se održati 27.11.2010. 

• Doček Djeda Božićnjaka 

• Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Izvješće je dala Predsjednica VMO. Temeljem peticije koju su podnijeli grañani Orehovice na 
sastanku u Autotroleju razgovaralo se je o uvoñenju nove linije koja bi prometovala od Orehovice 
do Vežice i obrnuto, obzirom da je ukinuta linija 13a. Naime u Autotroleju kažu da linija 13a koja je 
za vrijeme tromjesečnog probnog roka reorganizacije mreže gradskih linija prometovala područjem 
Vežice, te preko Orehovice i Pašca do Grohova i Lopače imala je izuzetno mali interes od strane 
korisnika što je rezultiralo njezinim privremenim gašenjem. Kako bi se korisnicima sa područja 
Pašca i Orehovice omogućilo povezanost sa Sušakom i Vežicom, kao i dolazak do centra grada 
linija 13 je odreñeno vrijeme prometovala izmijenjenom trasom odnosno preko prije navedenih 
područja. No kako navedena trasa prometovanja nije odgovarala korisnicima, a radi se o 
mještanima Pašca koji su smatrali da je trasa preduga i da na dolazak i povratak do i iz centra 
grada gube previše vremena, linija 13 je vraćena na staru trasu prometovanja, odnosno preko 
Banskih vrata i ulice Franje Račkog. 
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Zaključak: Autotrolej je dao prijedlog da se stupi u kontakt sa Vijećem Mjesnog odbora 
Pašac, te zajednički pokušati dogovoriti najbolje rješenje. S njihove strane će po tom 
pitanju učiniti sve što je u njihovoj moći, odnosno sve kako bi korisnici njihovih usluga s 
područja navedenih mjesnih odbora bili zadovoljni.                                                             
Vijeće je zaključilo da treba kontaktirati i sa MO Svilno kako bi se i oni uključili u ovu akciju. 
 
 
AD 2 
 
Za Kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Voda-blago bez cijene koja će se održati 27. 
studenoga sve predradnje su obavljene. Prijedlog programa sa troškovima je dostavljen Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu. Sa klapom Opatija dogovoren je cjelovečernji koncert sa 
neograničenim brojem pjesama. Jednako tako sa predsjednikom udruge Eko Kvarner Vjeranom 
Piršićem dogovoreno je predavanje. Pozivi za grañane su pripremljeni. Inače cijela priredba se 
financira od nagrade koju je MO Orehovica dobio za "Najbolji dan MO u 2009. godini" 
Zaključak:  Vijeće je prihvatilo informaciju o organizaciji navedene kulturno-zabavne 
manifestacije. 
 
 
AD 3 
Za doček Djeda Božičnjaka sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji sa RI teatrom koji će djeci 
prirediti eko priču pod nazivom "Bugo i Jura" Za nabavku poklon paketa i aranžiranje istih zadužuju 
se predsjednica, članovi Vijeća i roditelji.  
Zaključak: Doček Djeda Božićnjaka objaviti na web stranici MO Orehovica i u medijima. 
 
 
AD 5 
Ispod ordinacije za opću medicinu pokraj puta izmeñu kućnih brojeva 17 i 19 stoji deponij od 
orezivanja stabala kojeg treba ukloniti. 
 
Zaključak: Ispitati tko je orezivao krošnje stabala. Upitati Parkove i nasade, KD Čistoća i 
Odjel za komunalni sustav, te ako su jedni od njih orezivali zahtijevati da uklone deponij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,05 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  

 
Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


