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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  02. 02. 2016. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
15. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 28.01.2016. 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 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Orehovica od 17.12.2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvještaja o radu za 2015.g. 

2. Pripreme za realizaciju programa Dječja reduta 

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 2015.g. koji je pripremila tajnica. Primjedbi nije bilo. 
 
Zaključak: Izvještaj o radu MO Orehovica za 2015.g. jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD 2 

Predsjednica Vijeća gđa. Jogan obavijestila je prisutne vijećnike da je potrebno izvršiti pripreme za 
realizaciju programa "Dječja reduta". Predložila je da se program održi 6. veljače od 18 do 20 sati 
(tjedan dana nakon velike dječje karnevalske povorke na Korzu). Zamolila je da netko ode s tajnicom u 
kupovinu u "Cash & Carry" (sokovi, fritule, potrepštine za maškare). S obzirom da nitko nije slobodan u 
jutarnjim satima, onda će ona poći u nabavku s tajnicom. Zamolila je tajnicu da pripremit plakate i 
istakne ih po naselju. 
Gđa. Jogan će kontaktirati sa školom, a predložila je i da pozovemo gđu. Slavicu Pelozu (vijećnica u 
prošlom sazivu) da pomogne u animaciji djece tokom programa. Također je napomenula da je tajnica 
već u kontaktu s g. Adrijanom Šuperina koji je obećao da će nam, kao i lani, posuditi razglas s 
mikrofonom da bi djeca mogla pjevati i da bi se moglo bolje komunicirati s publikom. Potrebno je 
prigodno ukrasiti dvoranu pa je zamolila vijećnike da dođu sat prije početka programa. 
 
Zaključak: Vijećnici su prihvatili prijedloge gđe. Jogan. Gđa. Balaban će kontaktirati gđu Pelozu. 
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AD 3 

Gđa. Bistrović je izrazila nezadovoljstvo izvedenim radovima na Grobničkoj cesti. Odronjava se zemlja i 
kamenje s pokosa pa građani to moraju sami čistiti. Također i neki građani imaju primjedbe. 
 
Gđa. Jogan je konstatirala da nikakve pismene primjedbe građana nisu pristigle. Dok su trajali radovi, 
pa i neko vrijeme nakon radova, sve primjedbe (usmene) smo prosljeđivali g. Kuriliću i g. Biasiolu iz 
Rijekaprometa koji su to rješavali u kontaktu s građanima i izvođačem. Sada je već prošlo dosta 
vremena pa traži od svih građana koji imaju primjedbe da ih detaljnije opišu i službeno dostave u mjesni 
odbor. Samo takvi će se proslijediti Rijekaprometu.  
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su prihvatili prijedlog gđe. Jogan. 
 

Gđa. Bistrović uputila je pitanje što je s grijanjem u ambulanti jer se građani žale da je hladno  (nema 
nikakvog grijanja u čekaonici). 
Tajnica je informirala prisutne da je na temelju prigovora gđe. Marinke Vlah dobivenog mailom dana 19. 
siječnja o.g. telefonski razgovarala s g. Vujakovićem, voditeljem sanitetskog prijevoza na Orehovici i 
dobila odgovor da će se uskoro riješiti taj problem (nabava klime ili sl.) 
 
G. Nimčević iz Ulice Kačjak kbr. 7, uputio je 21. siječnja o.g. upit što je sa sanacijom prilazne ceste kbr. 
3, 5 i 7 u Ulici Kačjak koje se već više godine obećava riješiti. Također traži da se proširi javna rasvjeta 
u tom dijelu naselja. 
 
Tajnica je informirala prisutne o kronologiji zahtjeva koji potječe još iz kraja 2011. g. Najnoviji upit g. 
Nimčevića proslijedila je g. Bojanu Likeru iz Rijekaprometa i zamolila ga za pismeno očitovanje i 
troškovnik koji je ranije učinjen, ali nije nikad realiziran iako je bilo obećavano iz redovnih sredstava 
Grada. Stoga ovu lokaciju Vijeće nije nikad ni stavljalo u prijedloge malih komunalnih prioriteta.  
 
Zaključak: Čim se dobije odgovor, proslijedit će se vijećnicima i g. Nimčeviću. 

 
Što se tiče rasvjete, gđa. Jogan je konstatirala da su prioriteti za 2016. g. već doneseni pa predlaže da 
se zahtjev proslijedi OGU za komunalni sustav sa zamolbom da se to pokuša realizirati iz redovnih 
sredstava jer se u protivnom to iz sredstava prioritete može realizirati tek u 2017.g. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su prihvatili prijedlog gđe. Jogan. 
 

Gđicu. Kalić zanima kad će se postaviti sprave za fitness  u parku na Kalini (prioritet za 2016.g.). 
Smatra da bi bilo idealno da se sprave postave prije ljeta. 
 
Zaključak: Tajnica će informaciju tražiti od Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti. 
 
Gđa. Jogan je podsjetila vijećnike da je OGU za komunalni sustav odbio prijedlog 3 Vijeća (Svilno, 
Orehovica i Gornja Vežica) o uvođenju minibusa na relaciji Svilno-Orehovica-Vežica. Stoga predlaže da 
Vijeće razmisli o predlaganju nove relacije. 
 
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 
 


