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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  05. 06. 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

41. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 23.05.2014. godine 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 
- Slavica Peloza, članica VMO  
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Gordana Pozder, članica VMO 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju sportskog programa 
2. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 

3. Razno  

 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnice da je u kontaktu s koordinatorima 
sportski program i da sve pripreme teku prema planu. Pehari, medalje i majice za sportaše su 
naručeni. Piće za sportaše naručit će se u lokalnom dućanu Nal". Svi turniri održat će se do 
završne svečanosti 6. lipnja kada će se najuspješnijim sportašima podijeliti pehari, medalje i 
priznanja.  
 
Zaključak: Vijećnice su primile na znanje dobivene informacije.   
 

AD 2  
Gđa. Jogan obavijestila je da su u toku pripreme za završnu svečanost povodom Dana MO koji će 
se održati 6. lipnja u 20 sati. U zabavnom programu sudjelovat će djeca PŠ "Orehovica" te klapa 
"Nevera". Zakuska će se naručiti u "Brodokomercu".  
 
Gđa Jogan priprema izložbu slika pod nazivom "Donja Rječina", a štampat će se i prigodna 
brošura u tiskari "Mediagraf" na Svilnom. 
 
Zaključak: Vijećnice su dobivene informacije primile na znanje.  
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AD 3 
Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnice da su dana 22. svibnja, ona i gđa. Peloza bile na 
sastanku kod gđe. Rumore iz OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
Izrazile su svoje prijedloge da se to područje zaštiti kako bi se sačuvale sve prirodne ljepote cijelog 
kanjona Rječine. Gđa. Rumora ih je informirala o radovima Hrvatskih voda te o namjerama Grada. 
Zamolila je građane za suradnjom u vidu dojava o eventualnim devastacijama. 
 
Zaključak: Vijećnice su primile na znanje dobivene informacije.   
 
Gđa Jogan je informirala vijećnice o inicijativi Zavičajnog kluba "Bukovica" i  njegovog predsjednika 
g. Krklješa da se 14. lipnja održi ekološka akcija čišćenja šetnice uz Rječinu od Hartere do 
Orehovice. Organizator predlaže suradnju Vijeća i građana Orehovice. Gđa. Jogan je predložila da 
se akciju potpomogne, osim učestvovanjem, i kupnjom radnih rukavica i vreća za smeće iz 
sredstava Vijeća. 
  
Zaključak: Vijećnice su se podržale prijedloge gđe. Jogan i obećale se angažirati u animaciji 
građana za učestvovanjem. 
 
Gđa. Jogan zamolila je prisutne vijećnice da animiraju svoje susjede da se uključe u akciju 
"Birajmo najljepšu okućnicu" jer je ove godine prijavljeno tek nekoliko učesnika.  
 
Zaključak: Vijećnice su se obećale angažirati u animaciji građana. 
 
Gđa. Jogan ja predložila vijećnicama da se ovo Vijeće očituje prema Gradu s prijedlogom za 
produženjem mandata jer vijećima istječe mandat polovinom slijedećeg mjeseca. S obzirom da će 
izbori biti tek na jesen, bilo bi korisno da se vijeća ne raspuštaju u lipnju već nastave sa radom do 
proglašenja izbora u rujnu.  
 
Zaključak: Vijećnice su podržale prijedlog gđe. Jogan. 
 
Gđa. Bistrović je izrazila nezadovoljstvo sa stanjem ruševne kuće na početku Grobničke ceste. 
Nije zadovoljna s odgovorom dobivenog iz OGU za komunalni sustav da je to privatno vlasništvo i 
da tu Grad nije nadležan. Predložila je da se uputi dopis Sanitarnoj inspekciji. 
 
Zaključak: Vijećnice su podržale prijedlog gđe. Bistrović. 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  
 

Ovaj se zapisnik sastoji od  (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 

 

 


