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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  19.11.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

35. sjednica VMO Orehovica održana je 19.11.2008. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Štefica Lerga, predsjednica VMO 
- Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice VMO 
- Dajna Linić Jogan, članica VMO 
- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Financijski plan Vijeća MO Orehovica za 2009. godinu 
• Provođenje ankete među mještanima Orehovice o zainteresiranosti otvaranja dječjeg vrtića 

u područnoj školi u stanu bivše učiteljice Nerine Širola (stan je sudskim putem pripao 
Gradu) 

• Ponovo problem rasvjete igrališta za male sportove 
• Doček Djeda Božičnjaka 
• Informacija o priključcima na sustav Grobnik 
• Informacija o pomoći Boćarskom klubu Orehovica u manjim građevinskim radovima od 

strane Hidroelektre Niskogradnja d.d. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Financijski plan Vijeća MO Orehovica sastavljen je prema programskim aktivnostima koje je Vijeće 
prihvatilo za 2009. godinu. U svim programima su predviđeni prihodi i rashodi, te ovaj plan je samo 
prijepis iz prihvaćenih programa. 

Zaključak: Prihvaća se Financijski plan Vijeća MO Orehovica za 2009. godinu. 
 
 
AD 2 
 
Ravnateljica matične škole "Centar" obavijestila je MO Orehovica da postoji izvjesna mogućnost 
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da se u područnoj školi Orehovica u stanu bivše učiteljice Nerine Širola otvori dječji vrtić. Naime 
stan je sudskim putem vraćen gradu Rijeci iz kojeg se imenovana nije htjela iseliti. Za otvaranje 
vrtića moraju postojati neke pretpostavke a to su da vrtić mora imati najmanje 20- tero djece. Do 
određenih rezultata može se doći ako se Mjesni odbor uključi i ispita na terenu sve relevantne 
činjenice potrebne za otvaranje takvog objekta. 
 
Zaključak: Vijeće će organizirati da se putem anketnih listića dođe do određenih podataka 
koji su važni da bi se dječji vrtić otvorio. Mještani moraju svoje odgovore dati najkasnije do 
26.11.2009. godine. Anketne listiće će ubacivati u poštanski sandučić koji se nalazi na 
ulaznim vratima Mo Orehovica, Kalina 2. 
 
 
AD 3 
 
U ured MO Orehovica stigla je pismena pritužba gospođe Blanke Linić a vezano za rasvjetu 
igrališta za male sportove, pitavši se tko potencira ovaj problem koji se vuče već nekoliko mjeseci. 
Ista se poziva na zaključak Vijeća da svijetla budu upaljena 2h od upaljenja javne rasvjete. Pita se 
zašto je opet došlo promjene režima rasvjete te igralište svijetli do 22h. Pita se tko si uzima pravo 
mijenjat zaključak Vijeća, spominjući kako se rasipa novac poreznih obveznika  jer korisne rasvjete 
ima samo 10%.  Djeca, oni najmlađi su na igralištu do mraka, a starija djeca su najkasnije do 20h. 
Mladež tjedno vrlo malo koriste igralište, a u studnom nisu ni jednom igrali. Stoga traži da Vijeće 
preispita odluku i vrati na stari režim rasvjete. 
Predsjednica Vijeća gospođa Štefica Lerga priznaje da je pogriješila što nije sazvala Vijeće te 
stavila na dnevni red promjenu režima rasvjete igrališta u zimskim uvjetima. Naime,  odluku o 
promjeni režima rasvjete nije donijela napamet već se pozvala na zaključak Vijeća s 20. sjednice 
Vijeća MO Orehovica održane 25.05. 2007.  gdje u točki 2. dnevnog reda je zaključeno  da se 
rasvjeta gasi u 11h u ljetnim mjesecima, a u jesen, zimi i proljeće  rasvjeta će se gasiti u 21h. 
KD "Energo" ne može uvijek precizno naštimati tajmer pa katkad gori dulje od predloženog a 
katkad manje. 
Jednako tako smatra da vraćanje na prijašnji režim koji traži zainteresirana strana je prekratak jer 
javna rasvjeta se sada pali 16,45h a nakon 2h se gasi igralište što praktički igralište se gasi u 
18,45h . U to vrijeme kaže da ima puno djece koja bi željela igrati jer vraćaju kasno iz škole ali im 
je igralište u mraku. Naposljetku igralište je izgrađeno za djecu. Nakon napornog školskog dana 
dobro im dođe malo rekreacije, daleko bolje nego sjediti ispred kompjutera  ili kafićima. Njezinom 
mišljenju priklonile su se tri vjećnice: Ružica Balaban  i Nevenka Ristić. 
Nakon rasprave predsjednica je stavila na glasovanje, da li da se rasvjeta vrati na stari režim ili da 
gori do 22h. Nakon glasovanja bili su slijedeći rezultati: Za rasvjetu do 22h bile su: Štefica Lerga, 
Nevenka Ristić i Ružica Balaban. Protiv je bila Dajna Linić Jogan. Suzdržana je bila Milica Škoda. 
 
Zaključak: Rasvjeta igrališta za male sportove trajati će do 22h  od upaljenja javne rasvjete. 
Obuhvaćati će godišnja doba, jesen, zimu i proljeće. U ljetnim mjesecima, ponovo se 
mijenja režim. 
 
 
AD 4 
 
Doček Djeda Božičnjaka organizirat će se 12. prosinca u Domu Orehovica. Ri teatar će održati 
edukativnu predstavu za djecu "Dobri duh Vanja". To je šaljiva priča o malom nestašnom duhu 
neugodnog mirisa. Nakon predstave Djed Božičnjak kojeg daje također RI teatar podijeliti će 
darove djeci. 
Članovi Vijeća su izvješćeni da su igračke nabavljene te da će za svu djecu biti iste u poklonu.  
Člaanovi vijeća će zajednički napraviti poklone. 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo predloženu organizaciju Dočeka Djeda Božičnjaka za 12. 
prosinac 2008. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Kalina 2. 
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AD 5 
 
Predsjednica Vijeća je izvjestila članove Vijeća da je organizirala sastanak sa predstavnicima 
Vodovoda i kanalizacije i predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav a po pitanju 
priključenja na kanalizacijski sustav Grobnik kako bi se dobile informacije iz prve ruke.. Svi 
korisnici koji imaju objekte uz trasu  kanalizacije stvoreni su uvjeti da se priključe na istu. Da bi se 
priključili svi korisnici moraju podnijeti zahtjev za priključenje, a postupak je slijedeći: ispuniti 
obrazac zahtjeva, priložiti podatke o građevini, vlasnički list star najviše 6 mjeseci, građevinsku 
dozvolu ili uvjerenje da je objekat sagrađen prije 1968. godine. Ako nije čisto, građani trebaju 
nazvati pravnu službu.  
Dodatno treba priložiti uvjerenje o identifikaciji ako čestice ne odgovaraju iz katastra.  
Nakon podnošenja zahtjeva slijede poslovi tehničke službe. 
Što se tiče druge faze priključenja što znači ostatak naselja, postupak je sada u ishođenju 
lokacijske dozvole. Nakon toga slijedi građevinska dozvola, a gradnja bi mogla početi 2011. 
godine. Sve informacije vezano za priključenje mogu se dobiti u pravnoj službi Vodovoda od 
gospođe Tatjane Baričević na telefon: 353-225. 
 
 
AD 6 
 
Boćarski klub Orehovica  obratio se je zamolbom MO Orehovica da ih se podrži u nastojanju da 
preko Hidroelektre urede sitnije građevinske preinake na objektu Kluba. Tako bi sa kompletno 
uređenim boćalištem i dječjim igralištem  predstavljalo svrsishodnu i ugodnu sportsku oazu. Osim 
toga omogućilo bi im se nastavak natjecanja ne boćarskom terenu Orehovica. 
 
Zaključak: Vijeće podržava zahtjev boćarskog kluba Orehovica, jer sve što se napravi u 
mjestu dobro je i korisno za sve mještane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


