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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  02. 02. 2017. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
26. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 26.01.2017. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Orehovica od 17.12.2016. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvještaja o radu za 2016.g. 

2. Pripreme za realizaciju programa Dječja maškarana zabava 

3. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan predložila je prisutnim vijećnicima da se, ukoliko nema primjedbi, usvoji 
Izvještaj o radu za 2016.g. koji je pripremila tajnica. Primjedbi nije bilo. 
 
Zaključak: Izvještaj o radu MO Orehovica za 2016.g. jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD 2 
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan obavijestila je prisutne vijećnike da je potrebno izvršiti pripreme za 
realizaciju programa "Dječja maškarana zabava". Predložila je da se program održi 11. veljače od 18 
do 20 sati (tjedan dana nakon velike dječje karnevalske povorke na Korzu). Taj termin odgovara i 
Udruzi „Karmelino“ čiji su članovi zaduženi za zabavni program. 
 
U "Cash & Carry" treba kupiti sokove, fritule i slatkiše. Tajnica će pripremiti plakate i istaknuti ih po 
naselju te obavijestiti građane i školu putem mail-a. 
 
G. Adrijano Šuperina je obećao da će, kao i lani, donijeti razglas i rasvjetu. Potrebno je prigodno 
ukrasiti dvoranu pa je zamolila vijećnike da dođu sat prije početka programa. 
 
Zaključak: Vijećnici su prihvatili prijedloge gđe. Jogan.  
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AD 3 
Tajnica je informirala vijećnike da je za 16. veljače planiran obilazak terena s djelatnicima OGU za 
komunalni sustav i Rijekaprometa. Zamolila je vijećnike da jave lokacije koje su oštećene ili bi ih trebalo 
dodatno urediti i/ili očistiti. Ovo nije rješavanje problema kao što su komunalni prioriteti već uklanjanje 
nekih manjih nedostataka na terenu. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
Gđa. Jogan je predložila da se Vijeće ponovno aktivira oko uvođenja nove autobusne linije koja bi 
povezivala Orehovicu s kampusom, bolnicom, školama Gornja Vežica, Vežica, Vladimir Gortan te  
ambulantom na Vežici. Predložila se da se zatraži sastanak s Pročelnicom OGU za komunalni sustav 
gđom. Irenom Miličević. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su prihvatili prijedlog gđe. Jogan.  
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


