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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-05/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  05. 05. 2016. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
18. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 28.04.2016. 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 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Marijana Bistrović, članica VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Orehovica od 10.03.2016. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganja malih komunalnih prioriteta za 2017.g. 

2. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 

3. Tekuća komunalna problematika 

4. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da Vijeće mora donijeti prijedloge malih 
komunalnih prioriteta za 2017.g.  
 
U tajništvo su stigli slijedeći zahtjevi građana i to: 

 Gđa. Neda Sveško predlaže da se uredi manja površine kod parkirališta iznad ambulante. Ona 
je posadila dvije male palme i još neke biljke, međutim one nestanu u velikoj travi koja se kosi 
svakih par mjeseci. Predlaže da se ta mala površina uredi sa nekim zimzelenim biljkama  

 gđe. Linić Blanka i Vlah Gordana mole za rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Kalina između 
kbr. 18 i 25 

 g. Branimir Škoda traži proširenje javne rasvjete u ulici Balda Fućka kod kbr. 30. 
 
 
Gđa. Jogan je predložila da se postavi svjetleći znak pješačkog prijelaza s treptajućim svjetlom na 
Grobničkoj cesti u blizini OŠ "Orehovica" te da se uredi podest za kontejnere u Ulici Kalina nasuprot 
kbr. 19. 
 
Ostali prisutni vijećnici nisu imali svojih prijedloga. 
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno je odlučeno da se kao prijedlozi prioriteta za 2016.g. pošalju na 
obradu slijedeće stavke: 
 

1 
Postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza s treptajućim 
svjetlom na Grobničkoj cesti u blizini OŠ "Orehovica" 

dopis Rijekaprometa 

2 
Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Kalina između kbr. 18 
i 25 

zahtjev Linić Blanka i Vlah 
Gordana 

3 
Hortikulturno uređenje površine kod parkirališta iznad kbr. 12 
u Ulici Kalina (ambulanta) 

zahtjev Neda Sveško 

4 
Uređenje podesta za kontejnere u Ulici Kalina nasuprot kbr. 
19 

prijedlog Dajna Jogan 

5 Proširenje javne rasvjete u ulici Balda Fućka kod kbr. 30 Zahtjev Branimir Škoda 

 
Napomena: Nakon što stručne službe Grada i Rijekaprometa obrade predložene stavke (procjene 
izvedivost i cijenu koštanja), Vijeće će cca. u listopadu 2016.g. odlučiti koje će se stavke stvarno 
realizirati u 2017.g. Očekuje se da će raspoloživa sredstava biti oko 200.000 kn. 
  
 
AD 2 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne o potrebi definiranja termina za realizaciju programa Dani mjesnog 
odbora. Predložila je da završna priredba bude subota 21. svibnja u 20 h. Prošle godine je to bilo 
kasnije pa su nastale vrućine i sve je bilo teže organizirati, od sportskih susreta do završne svečanosti 
na kojoj je bilo nesnošljiva vrućina. 
 
Za organizaciju turnira u stolnom tenisu zaduženi su g. Marinko Magaš i g. Anton Blau. 
Za organizaciju kartaškog turnira zadužena je gđa. Dajna Jogan.  
Za organizaciju nogometnog turnira tajnica će pitati g. Ristića. 
 
Gđa. Jogan dogovorit će s nastavnicom PŠ "Orehovica" i nastup školske djece. 
Za organizaciju glazbenog programa zadužen je g. Adriano Šuperina. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predloženim.  
 
 
AD 3 
Tajnica je izvijestila prisutne vijećnike da se građani interesiraju za košnju zelenih površina. „Čistoća“ 
ima svoj plan košnje koji objavljuje na internetu. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije.  
 
 
AD 4 
Tajnica je izvijestila je prisutne vijećnike o pristiglom dopisu VMO Luka u kojem traže potporu mjesnih 
odbora u njihovim nastojanjima da vrate dvosmjerni promet u Ulicu Riva Boduli. 
 
Zaključak: Vijećnici su  se jednoglasno složili da se da potpora inicijativi VMO Luka. 
 
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 
 


