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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-4 
Rijeka,  23. 02. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

Sedamnaesta sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 23. 02. 2012. godine s početkom u 17:30 
sati u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Božena Devčić Cerina, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. i 16. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o radu VMO Orehovica za 2011. godinu 
2. Komunalni prioriteti za 2012. godinu 
3. Financiranje programskih aktivnosti VMO za 2012. godinu 
4. Upute za izradu financijskog plana i voñenja financijske operative 
5. Komunalna problematika 
6. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Vijeće je još na prošloj sjednici upoznato s Izvješćem o radu VMO Orehovica za 2011. godinu kao i 
sa svim aktivnostima koje su se provodile tijekom 2011. godine. 

Zaključak: 

      ● Vijeće je Izvješće jednoglasno usvojilo te se nada da će i u ovoj godini jednako 
uspješno provoditi sve aktivnosti i programe kao i do sada.  
 
AD 2 
Nazočne su još jednom razmotrile komunalne prioritete za 2012. godinu koji su usvojeni zbog 
redoslijeda prioritetnosti i na sjednici u mjesecu studenom.  
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Tajnica je upoznala Vijeće s informacijom OGU za komunalni sustav kako će odgovor na 
postavljenu primjedbu VMO vezano za ureñenje dijela parkirališta u ulici Dragutina Tomića, 
dostaviti TD Rijeka promet d.d. s čime će se upoznati članice Vijeća. 
Smatraju kako je potrebno redovito obilaziti područje te se aktivirati i pratiti da li su prioriteti 
realizirani te u kojoj mjeri kako bi se moglo kontaktirati nadležne službe.  
Na idućoj sjednici, tajnica MO, tablice s komunalnim prioritetima za prošlu i ovu godinu će pripremiti 
tako da Vijeće može lakše pratiti njihovu realizaciju te će se isti postaviti na vidljivo mjesto u 
tajništvu MO-a. 

Zaključak: 
      ● tajnica MO kontaktirat će gosp. Scarpu, TD Rijeka promet radi realizacije komunalnih 
prioriteta za prošlu i tekuću godinu kao i za tekuću problematiku iz domene Rijeka prometa 
te će se održati sastanak na koji će se pozvati članice Vijeća.  
 
AD 3/AD 4 
Vijeće je upoznato od strane predsjednice Vijeća i tajnice s financiranjem programskih aktivnosti u 
2012. godini. 
VMO Orehovica ove godine neće realizirati planirane sportske aktivnosti budući iste ove godine 
OGU za sport i tehničku kulturu neće sufinancirati (smanjenje Proračunskih sredstava) dok će se za 
iduću godinu, sportski program planirati planirati kroz sredstva Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu u okviru  20.000,00 kuna.  
Tajnica je nazočnima prenijela informacije vezano za upute i voñenje financijske operative te je 
osim s navedenim, Vijeće  upoznala i sa Financijskim planom za tekuću godinu izrañenim prema 
predloženim i usvojenim Programima rada za ovu godinu. 

Zaključak: 
      ● Nakon izlaganja, Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za tekuću godinu 
prema predloženom Programu rada za 2012. godinu.  
 
AD 5  
Nazočne su izložile komunalnu problematiku na području MO Orehovica koja bi se trebala prenijeti 
nadležnima na daljnje postupanje: 

1. potrebno je pismeno kontaktirati OGU za odgoj i školstvo sa zahtjevom da se hitno 
spriječi daljnja devastacija objekta pored Područne škole Orehovica gdje se nalazi 
učiteljska kuća odnosno stan sa garažom koji predstavlja potencijalnu opasnost po djecu 
(zarazne bolesti) a u istoj se okupljaju sumnjive grupice mladih ljudi.   

2. članica Vijeća,  Slavica Peloza, istaknula je kako je popravljena šahta na Grobničkoj 
Cesti iako bi se sve šahte trebale provjeriti te po potrebi sanirati. Takoñer je istaknuto 
kako bi se sve šahte a pogotovo u ulici Grobnička Cesta te u ulici Kalina trebale očistiti.  

3. istaknuto je kako je u ulici Grobnička Cesta (iznad autobusne stanice na Donjoj 
Orehovici) oštećena tabla sa oznakom – putokazom Trsat te je pored oštećenog znaka 
potrebno orezati granje od kojeg tabla nije dobro uočljiva.   

4. potrebno je kontaktirati referenta za postavu stupića u TD Rijeka promet jer su ispod 
Područne škole Orehovica oštećeni stupići. S temom postave stupića nisu se složile sve 
članice VMO koje smatraju da stupića ima previše te ih nije potrebno postavljati odnosno 
neki nisu niti trebali biti postavljeni.  

5. Istaknuta je potreba za postavljanjem prometnog ogledala nasuprot Doma zdravlja u 
ulici Marice Broznić  kod kbr. 1 nasuprot kbr. 2.  

6. istaknut je i problem pješačkog prolaza ispod autobusne stanice na Gornjoj Orehovici 
koji se nalazi ispod nivoa ceste te je potrebno intervenirati da se isti što prije očisti. 

7. zamjenica predsjednice Vijeća, Marijana Bistrović, istaknula je kako je oglasna ploča 
odnosno tabla nedavno postavljena na privatnom terenu pored Trgovine mješovitom 
robom „Nal“ te smatra da je isto potrebno proslijediti nadležnim službama jer se radi o 
privatnom terenu.  

      Zaključak:   
      ● Nakon izloženog, zaključeno je da će se za komunalnu problematiku od točke 1 do 
točke 6 uputiti pismeni dopisi-zahtjevi dok će se za točku 7 obratiti nakon što se vlasnik 
terena na kojem je postavljena tabla pismeno obrati u tajništvo MO Orehovica.  
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AD 6 
1. Vijeće je upoznato s terminima KD Čistoća za postavu glomaznih kontejnera na području 

MO Orehovica za mjesec ožujak - 16. 28. i 29. ožujka o. g. Jedna od lokacija gdje će se 
postaviti kontejner je ulica Kalina kbr. 17. Za ostale termine, lokacije će se odrediti prema 
traženju grañana ili će članice VMO obavijestiti tajnicu MO ukoliko saznaju od grañana da 
im je potrebno postaviti kontejner.  

2. predsjednica VMO istaknula je kako je uspješno proveden program Dječja reduta koji je 
zbog lošeg vremena održan u subotu 18. veljače o. g. na zadovoljstvo djece i roditelja koji 
su nazočili istom.  

3. nazočne su pozvane da za iduću sjednicu razmisle o realizaciji programa Dan MO prije 
kojeg će se organizirati ekološka akcija u mjesecu travnju. U sklopu Dana MO, planira se 
kao i svake godine kulturno-zabavni program uz nastup klape a održat će se i Akcija Izbor 
najljepše okućnice s time da će tajnica obavijestiti i pozvati prošlogodišnje sudionice da se 
uključe u Akciju. Podjela priznanja i nagrada sudionicama i nagrañenim kandidatkinjama za 
Izbor najljepših okućnicama, održat će se početkom mjeseca lipnja.  

      Zaključak: 
      ● Nakon rasprave oko realizacije Programa Dan MO, nazočne su se složile da će se 
ove godine kulturno-zabavni program u koji će se uključiti u učenici Područne škole 
Orehovica, održati tijekom jedne subote u mjesecu svibnju te će se na idućoj sjednici 
odrediti detaljniji program za realizaciju istog.  

 
 
      Sjednica je završila u 18,30 sati.  
 
      Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
    Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                            Sonja Ban 

     Predsjednik VMO Orehovica: 
  Dajna Jogan 

 


