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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  08.09.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 03. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

03. sjednica VMO Orehovica održana je 08.09.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Božena-Devčić Cerovina, članica VMO 

 
Odsutni: Slavica Peloza, članica VMO 
               
 
Usvajanje zapisnika s 02. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Donošenje Programa rada za 2011. godinu iz: Kulture, Ekologije, Sporta, Dani MO, Dječja 

reduta, Djed Božičnjak , bilten "Nad Rečinom", Čempresi za ñake prvašiće. 
• Ograničenje brzine u zoni škole na Gornjoj Orehovici 
• Premještaj kontejnera za kućno smeće 
• Rekonstrukcija prometnice Grobnička cesta 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlogu Programa rada za 2011. godinu koji obuhvaća slijedeće 
programske aktivnosti: 

• Dječja reduta- održati će se u veljači 2011. godine u okviru riječkog karnevala. Za male 
maškarice biti će organizirana mala zabava uz fritule i sokove. Sredstva osigurava Odjel za 
gradsku upravu i samoupravu. 

• Dani MO kao i svake godine organiziraju se u svibnju uz bogat kulturno zabavni program.  
Kulturni program "Orehovački dani": predviñene su dvije priredbe koje će se odvijati u dva 
tjedna. Prva priredba biti će pod naslovom "Domaća beseda" gdje će nastupiti klapa, i 
čakavske pjesnikinje . Osim toga organizirati će se izložba starih predmeta, ručnih radova i 
starih fotografija.  
Drugi dio odnosno završna priredba biti će tjedan dana kasnije uz tamburice, podjelu 
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nagrada za sportska takmičenja, javno priznanje učesnicima ekološke akcije i prezentacija 
biltena "Nad Rečinom". Sredstva osigurava Odjel za gradsku upravu i samoupravu u 
jednom dijelu. 

• Ekološka akcija – održati će u okviru Dani MO  krajem travnja ili početkom svibnja, ovisi o 
vremenskim prilikama. Čistiti će se okoliš PŠ Orehovica, igrališta u ulici Kalina , ordinacija 
za opću medicinu kao i manji deponiji u naselju. Sredstva osigurava OGU za ekologiju. 

• Sportske aktivnosti – održati će se u okviru Dani MO, a biti će obuhvaćene 4 discipline: 
mali nogomet, stolni tenis, pikado i briškula i trešeta. Pobjednicima će se podijeliti pehari i 
medalje. Sredstva osigurava OGU za sport i tehničku kulturu. 

• Birajmo najljepšu okućnicu i balkon – održati će se u okviru Dani MO sa 15-20 dana 
pomaknutim terminom zbog vegetacije zelenila i cvijeća. Sredstva osigurava OGU za 
poduzetništvo.Zajednička priredba biti će u MO Svilno kao domaćinu priredbe. 

• Djed Božičnjak – održati će se u prosincu 2011. godine. Za tu prigodu djeci će se prirediti 
priredba u izvedbi RI teatra koji usput daje i Djeda Božičnjaka. Za djecu školskog(do IV 
razreda) i predškolskog uzrasta će se organizirati poklon paketi. Sredstva osigurava Odjel 
za gradsku upravu i samoupravu. 

• Čempresi za ñake prvašiće – organizirat će se u okviru dočeka Djeda Božičnjaka. 
Učenicima prvog razreda Vijeće MO podijelit će simbolične poklone – sadnice čempresa 
koje će rasti uz njih i podsjećati ih na prve dane školovanja. Sredstva osigurava Odjel za 
gradsku upravu i samoupravu. 

• Bilten "Nad Rečinom"- informativni list Vijeća MO Orehovica koji obuhvaća najznačajnija 
zbivanja u okviru rada Vijeća MO u protekloj godini.. Štampati će se u 150 primjeraka koji 
će se distribuirati svakom domaćinstvu. Sredstva osigurava Odjel za gradsku upravu i 
samoupravu. 

 
Svi programi se financiraju iz sredstava Odjela gradske uprave i samouprave u okviru 20.000,00 
kuna osim: ekologije, kulture, okućnice i sporta. 
 

  
Zaključak: Vijeće MO je uz odreñene primjedbe i prijedloge prihvatilo Program rada za 2011. 
godinu, te isti će se proslijediti slijedećim odjelima gradske uprave: 

• Odjelu za gradsku upravu i samoupravu 
• OGU za kulturu 
• OGU za sport i tehničku kulturu 
• OGU za urbanizam, ekologiju... 
• OGU za poduzetništvo 

 
 
AD 2 
 
Ograničenje brzine vožnje na Gornjoj Orehovici – Zbog prebrze vožnje svakodnevna je opasnost 
za pješake i školsku djecu prilikom prelaska s jedne na drugu stranu ceste. Te se predlaže da se 
iznañe mogućnost rješavanja ograničenja brzine vožnje postavljanjem treptača ili mjerenje brzine. 
 
Zaključak:  Uputiti zahtjev Policijskoj upravi PGŽ i Rijeka promet d.o.o. da razmotre 
ograničenje brzine u zoni škole na Gornjoj Orehovici. 
 
  
AD 3.  
 
U ulici Kalina ispred puta koji vodi prema školi postavljena su dva kontejnera za kućno smeće. 
Vijeće je prije nekoliko mjeseci zatražilo od K.D. Čistoća da se kontejneri postave na drugu stranu 
ulice, Kalina 24 kako ne bi smetali ulazu u školu. Nakon što je Čistoća udovoljila zahtjevu Vijeća 
kontejneri su preko noći postavljeni na prvobitno mjesto. 
 
Zaključak: Uputiti zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Komisiji za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke i K.D. Čistoća da se 
premjeste kontejneri ispred kućnog broja 24 ulica Kalina i istovremeno naprave betonski 
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stupići kako se kontejneri ne mi mogli micati. 
 
 
AD 4 
 
Prometnica Grobnička cesta je u vrlo lošem stanju, kao i odvodi za oborinske vode na istoj. Stoga 
bi se trebala kompletna cesta rekonstruirati, skinuti stari asfalt, postaviti novi i urediti odvode za 
oborinske vode. 
 
 
Zaključak: Vijeće je donijelo odluku da se uputi zahtjev Hrvatskim cestama obzirom da je 
predmetna prometnica u njihovoj obvezi održavanja, da istu stave u plan kompletne 
sanacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


