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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  19. 4. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

Devetnaesta sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 19. 4. 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 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

 1. Poziv na predlaganje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (male komunalne akcije) za područje MO Orehovica za 2013. g. 

2. Priprema za obilježavanje Dana MO Orehovica – svibanj 2012. 
3. Razmatranje Zahtjeva za korištenjem prostora 
4. Razmatranje pristiglih dopisa 
5. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica VMO upoznala je nazočne sa pozivom na predlaganje prijedloga za ureñenje i 
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za područje MO Orehovica 
za 2013. godinu.  
Predsjednica je takoñer nazočne upoznala sa temama na održanom sastankom sa gosp. Scarpa, 
TD Rijeka promet na kojem se raspravljano o realiziranim radovima na području prioriteta za prošlu 
godinu. Dogovoreno je da će se VMO Orehovica pismeno obratiti kako bismo točno znali koliko je 
sredstava realizirano odnosno utrošeno za realizaciju radova.  
Takoñer je nakon kraće rasprave dogovoreno da će zaključiti izgradnja parkirališta u ulici Dragutina 



 2/2 

Tomića te da će se urediti nogostup u ulici Grobnička cesta.  
Temeljem  rasprave o radovima na području Orehovice, nazočni su se nadovezali na temu 
komunalnog nereda na području MO Orehovica te nepoželjne vegetacije. Nakon duže rasprave, 
dogovoreno je da će se sa svom aktualnom problematikom, obratiti komunalnom redaru za ovo 
područje kako bi se spriječilo daljnje stvaranje divljih deponija. 
Vezano za prijedloge komunalnih prioriteta  
       Zaključeno je  
● da će se u prijedloge komunalnih prioriteta za iduću godinu uvrstiti samo jedan prioritet – 
nastavak ureñenja dijela nogostupa u ulici Grobnička cesta.  
 
AD 2 
Budući se u mjesecu svibnju obilježavaju Dani MO Orehovica, dogovoreno je da će obilježavanje 
navedenog programa započeti organizacijom ekološke akcije pored ambulante u ulici Kalina (iznad 
dječjeg igrališta „Kalinica“). 
Akcija će se održati 5. svibnja o. g. s početkom u 10 sati. Za sve učesnike pripremit će se rukavice 
za rad te sokovi i topli obrok.  
U subotu 12. svibnja održat će se kulturno-zabavni program uz nastup klape Opatija a recitacijom i 
igrokazom nastupit će i djeca Područne škole Orehovica. Na kraju programa priredit će se i 
prigodna zakuska.  
Za oba programa tajnica će izraditi plakate te obavijestiti medije a članci će se objaviti i na web 
stranicama MO-a. 
U nastavku, realizirat će se i planirani program Izbor najljepše okućnice.  
 
AD 3 
Nazočne su razmotrile zahtjev o korištenju prostora od strane gosp. Magaša, Stolnoteniski klub 
Orehovica koji bi dvoranu Doma koristio srijedom i subotom od 18 do 20 sati za rekreativno igranje 
stolnog tenisa.  
 
AD 4 
Obzirom da je zaprimljen veći broj dopisa, nazočni su ih razmotrile i nakon kraće rasprave  
       Zaključeno je: 
●  vezano za dopis gosp. Šuperine u kojem ističe privatizaciju puta prema Rječini, nazočne 
su se složile da će se proslijediti dopis nadležnim službama kako bi se put zaštitio a priložit 
će se i dopis te čestice koje je gosp. Šuperina priložio.  
●  takoñer je razmotren dopis gosp. Sveška a vezano za postavu sunčanog sata. Nakon 
rasprave,  članice su se složile da će se na idućoj sjednici razmotriti dopis ponovo te da će 
se najvjerojatnije gospodina uputiti da se obrati u Konzervatorski odjel u Rijeci.  
 
AD 5  
Obzirom da je od OGU za komunalni sustav zaprimljen dopis a vezano za odreñivanje lokacije za 
pse, nazočni su nakon kraće rasprave  
          Zaključile: 
●  kako na području MO Orehovica ne postoji lokacija koja bi se mogla urediti kao lokacija za 
pse jer je najveći dio terena privatni.  
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
    Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                            Sonja Ban 

     Predsjednik VMO Orehovica: 
  Dajna Jogan 

 


