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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  14. 6. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 21. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

21. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 14. 6. 2012. godine s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 

 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Biserka Slosar, članica VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

 1. Odabir najljepše okućnice, balkona i prozora u 2012. godini 
2. Razmatranje komunalne problematike na području Orehovice 
3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica VMO istaknula je kako su za akciju „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ u 
2012. godini pristigle fotografije samo 3 okućnice sa područja MO Orehovica a treba ih biti 
najmanje 10 te je  
Zaključeno 
●  kako će se akcija produljiti kako bi se sakupio dovoljan broj fotografija okućnica. Na 
idućoj sjednici ponovo će se razmotriti fotografije prijavljenih i izabrati najljepše.  
Obzirom da se od Odjela gradske uprave za poduzetništvo dobiva 800,00 kn iznos će se 
podijeliti na nekoliko nagrañenih. Nagrañeni će se nakon primitka poklon bona javiti u 
poduzeće Parkove plus te za odreñeni iznos preuzeti sadnicu.  
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AD 2 
Gña. Bistrović nazočne je ponovo upoznala sa stanjem na terenu pogotovo sa nepoželjnom 
vegetacijom u ulici Grobnička cesta.  
Istaknula je takoñer kako se svaki vikend na prostoru kod Rječine pale gume što izaziva neugodne 
mirise te potencijalnu opasnost od izazivanja požara. Nakon što je s istim upoznala i djelatnike III. 
PP, nitko od nadležnih se nije pojavio na terenu kako bi se spriječilo daljnje izazivanje istog.  
Takoñer se je postavilo pitanje što je učinjeno po pitanju sprječavanja stvaranja deponija na 
području Orehovice nakon što je održan sastanak i obiñen teren sa gosp. Karićem, Direkcija za 
komunalno redarstvo obzirom da nije zaprimljen ni usmeni ni pismeni odgovor.  
Istaknuto je kako se hitno mora spriječiti daljnje odlaganje grañevinskog materijala unutar Doma 
koje zbog adaptacije prostora traje već mjesecima a takoñer je istaknuta potreba za sanacijom 
ograde kod ambulante te za zamjenom branika u ulici Grobnička cesta.  
 
AD 3 
Obzirom da je ponovo zaprimljen dopis vezano za odreñivanje povjerenika civilne zaštite za 
područje Orehovice, nazočne su istaknule kako će do iduće sjednice ponovo razmotriti traženo 
kako bi se odredio povjerenik.  
Takoñer su upoznate s realizacijom komunalnih prioriteta za područje MO Orehovica za 2011. 
godinu. 
Tajnica je istaknula kako su djelatnici trgovine Kalina prijavili oštećenje krova na Domu te uslijed 
lošeg vremena propušta voda na tavan.  
Zaključeno je 
●  kako će se s navedenom problematikom obratiti u Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
kako bi se čim prije sanirao krov. 
Nazočne su takoñer razmotrile  prijedlog gñe. Pozder da se u dvorani Doma održavaju masaže za 
grañane odnosno zumba, pilates i sl. te predavanja na temu zdravlja kako bi se prostor iskoristio na 
zadovoljstvo potencijalnih korisnika te mještana Orehovice.  
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Sonja Ban 

           Predsjednik VMO Orehovica: 
        Dajna Jogan 

 


