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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-05/07 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22.09.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

13. sjednica VMO Orehovica održana je 22.09.2011. (četvrtak) 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 Vijeća 
- Slavica Peloza, članica Vijeća 

Odsutni: 
- Božena Devčić Cerovina, članica Vijeća 

 
 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Donošenje programskih aktivnosti – program rada za 2012. godinu iz: kulture, sporta, 

ekologije, Naj okućnice, Dani MO Orehovica, bilten, Djed Božičnjak, Dječja reduta 
• Komunalna problematika 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlogu Programa rada za 2012. 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 samoupravu u iznosu 600,00 kn.  

• Dani MO kao i svake godine organiziraju se u svibnju uz bogat kulturno zabavni program. 
Predviñene su dvije priredbe  koje će se odvijati u dva tjedna. Dani MO trajati će od 15. 
svibnja do 15 lipnja 2012. Sredstva osigurava Odjel za gradsku samoupravu u iznosu od 
8.000,00 kn. 

• Ekološka akcija – održati će se u okviru Dani MO sredinom svibnja ovisi o vremenskim 
prilikama . Čistiti će se okoliš PŠ Orehovica, ambulante, okoliš kapelice na G.Orehovici. 
Sredstva osigurava Odjel gradske uprave za ekologiju u iznosu 605,10 kn 

• Sportske aktivnosti – održati će se u okviru Dani MO krajem svibnja. Organizirati će se 
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sportske discipline i to: mali nogomet, košarka, stolni tenis i briškula i trešeta. Sredstva 
osigurava Odjel gradske uprave za sport u iznosu 2.600 kn. 

• Birajmo najljepšu okućnicu i balkon – održati će se u okviru Dani MO sredinom lipnja . 
Sredstva osigurava Odjel gradske uprave za poduzetništvo u iznosu 800,00 kn. 

• Djed Božičnjak – održati će se u prosincu 2012.. Za tu prigodu djeci će se prirediti 
priredba u izvedbi RI teatra koji usput daje i Djeda Božičnjaka. Za djecu  predškolskog i 
školskog uzrasta prirediti će se poklon paketi. Sredstva osigurava Odjel za gradsku upravu 
i samoupravu u iznosu 9.139,50 kn. 

• Čempresi za prvašiće – organizirati će se u okviru dočeka Djeda Božičnjaka. Učenicima 
prvog razreda Vijeće MO će poklonit simbolični poklon – sadnice čempresa. Sredstva 
osigurava Odjel za gradsku samoupravu u iznosu 200,00 kn. 

• 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 samoupravu 
u iznosu 1.660,50 kn. 

• Kultura -  Program će se donijeti naknadno ukoliko se dogovori prigodni program po 
kriterijima OGU za kulturu. 

 Programi se financiraju iz sredstava Odjela gradske uprave i samouprave u iznosu od 20.000,00 
kn osim: ekologije, kulture, okućnice i sporta. 
 
Zaključak: Vijeće MO je prihvatilo Program rada za 2012. godinu, te će se isti proslijediti 
slijedećim odjelima gradske uprave: 
Odjelu za gradsku upravu i samoupravu 
OGU za sport i tehničku kulturu 
OGU za poduzetništvo 
OGU za urbanizam i ekologiju..  
OGU za kulturu 
 
 
 
AD 2 
 
 Na sjednici su izneseni brojni problemi koje bi trebalo uputiti nadležnim službama na rješavanje: 
nepoželjna vegetacija: ambrozija u Ulici Grobnička cesta, razgranate krošnje stabala na 
autobusnom stajalištu D.Orehovica, cesta nema vizuru, pitanje okoliša škole, smokva kod ulaza u 
prostorije Mjesnog odbora. 
 
Zatrpane šahte u ulici Kalina i Grobnička cesta, 
 
Postava koševa za smeće  na autobusnom stajalištu na D. Orehovici i na igralištu za male 
sportove kojih sada nema. 
Kontejner bez poklopca koji se nalazi u Ulici Kalina kod kućnog broja 19. 
 
Čišćenje javnih stepenica u Ulici Kalina od borovih iglica i ostalog smeća 
 
Šahta na Grobničkoj cesti kod kućnog broja 42 koju treba sanirati 
 
Prijava zbog neurednih jambo plakata na D. Orehovici cesta prema Banskim vratima 
 
Kvar na javnoj rasvjeti: ne gori lampa u Ulici Kalina 26,  Ulica Kalina izmeñu kućnog broja 29 i 
crpne stanice, kod kućnog broja 19 Ulica Kalina rasvjeta je u krošnji 
 
Ruševina na G. Orehovici,  vidjeti mogućnost izrade autobusnog ugibališta 
 
Farbanje zaštitne ograde u Ulici Grobnička cesta.  
 
Zaključak:  Uputiti zahtjeve ravnatelju Direkcije za komunalno redarstvo Zdenku Pleše koji 
će sve upite Mjesnog odbora proslijediti nadležnim službama na rješavanje. 
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AD 3 
1.Zbog brojnih komunalnih problema ugovoriti sastanak sa Rijeka prometom, zastupnikom za 
istočni dio grada Stasiom Scarpa na kome će se iznijeti problem oborinskih voda, saniranje 
Grobničke ceste, farbanje ograde, nogostup u Ulici Grobnička cesta. 
Zaključak: Ugovoriti sastanak sa Stasiom Scarpa. Na sastanak će doći osim predsjednice i 
članovi Vijeća. 
 
2.Obzirom da počinju radovi na izgradnji kanalizacije u Ulici Kalina i Petorice streljanih postaviti 
zahtjev  da se istodobno planira i odvod oborinskih voda. 
Zaključak: Uputiti zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav  
 
3.Predsjednica Dajna Jogan upoznala je Vijeće sa radovima koji se izvode u ambulanti te 
prostorom ispred iste. Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb gña. Perhat obavijestila ju je 
da se na prostoru ispred ambulante predviña baza za sanitetska vozila . To će biti početna stanica 
od kuda će se prevoziti ljude na dijalizu. Prostor je predviñen za 8 vozila, a vozit će od 8 do 20 
sati. 
 
4.Jednako tako predsjednica je obavijestila da će se urediti prostor na autobusnom stajalištu na 
D.Orehovici. Orezati će se krošnje stabala koje zaklanjaju vizuru ceste, posaditi će se lovor višnja. 
Što se tiče otočića na raskrižju tu se ne može puno učiniti jer je vlasništvo Hrvatskih cesta ali će 
iznaći mogućnost da se posadi neko zelenilo koje ne ide u visinu. 
Zaključak: Vijeće je primilo na znanje izvješće koje dala predsjednica VMO. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


