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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  13. 05. 2017. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
29. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 27.04.2017. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Orehovica od 29.03.2017. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2018.g. 

2. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 

3. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da Vijeće mora donijeti prijedloge malih 
komunalnih prioriteta za 2018.g.  
 
U tajništvo su stigli slijedeći zahtjevi građana i to: 

 gđa. Neda Sveško predlaže da se pobojaju ograde u Ulici Kalina 

 gđa. Tatjana Sveško iz Ulice Put pod Rebar moli da se sanira potporni zid stepenica koje vode 
prema Mlikaričinom putu 

 gđa. Anka Cuculić moli postavljanje autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici. 
 
Gđa. Jogan je istaknula da je postavljanje autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici već ranije 
traženo, ali se zbog tehničkih uvjeta ne može realizirati. Unatoč tome, predlaže da se zahtjev ponovno 
pošalje. 
 
Gđica. Kalić je predložila postavljanje treptajućih oznaka na pješačkom prijelazu kod škole „Orehovica“. 
 
Gđa. Jogan je predložila uređenje podesta za kontejnere kod trgovine „Nal“ te uklanjanje panja i sadnju 
novog stabla kod trgovine „Nal“.  
 
Ostali prisutni vijećnici nisu imali prijedloga. 
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno je odlučeno da se kao prijedlozi prioriteta za 2018.g. pošalju na 
obradu slijedeće stavke: 
 

1 Sanacija potpornog zida u Ulici Put pod rebar (Mlikaričin put) 

2 Farbanje ograda duž Ulice Kalina 

3 Postava autobusne čekaonice na raskrižju Ulice Balde Fućka i Grobničke ceste (smjer 
prema Rijeci) 

4 Sadnja novog stabla u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 12 

5 Postava katadioptera na pješačkom prijelazu na Grobničkoj cesti u blizini PŠ Orehovica  

6 Uređenje podesta kontejnera u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 12 

 
 
 
AD 2 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne o potrebi definiranja termina za realizaciju programa Dani mjesnog 
odbora. Predložila je da završna priredba bude subota 27. svibnja u 20 h. Za glazbeni dio programa 
predložila je klapu „Intriga“ koja je svirala u MO Svilno.  
 
Za organizaciju turnira u stolnom tenisu zaduženi su g. Marinko Magaš i g. Anton Blau. 
Za organizaciju kartaškog turnira zadužena je gđa. Dajna Jogan.  
Za organizaciju nogometnog turnira gđa. Jogan će angažirati g. Ristića i g. Magaša. 
 
Tajnica će naručiti pehare za sportaše, kapice s natpisom „Volim Orehovicu“ te materijal za likovnu 
radionicu. 
 
Gđa. Jogan dogovorit će s nastavnicom PŠ "Orehovica" i nastup školske djece. 
Za razglas je zadužen je g. Adriano Šuperina. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predloženim.  
 
 
AD 3 
Tajnica je informirala vijećnike da su učitelji iz PŠ „Orehovica“ zainteresirani za nastavak uređenje 
okoliša oko škole. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti osigurala im je sadnice koje je potrebno 
posaditi prema planu od lani. Predložen je termin, subota 13. svibnja od 9 do 13 sati.  
 
Zaključak: Vijećnici su se složili da se akcija realizira prema programu Vijeća za 2017.g.. 
Potrebno je uključiti i KD „Čistoća“ za sadnju krupnijih sadnica te razastiranje zemlje. Marendu i 
zakusku tajnica će naručiti u „Crvenom križu“, a radne rukavice u firmi „iAlati“. 
 
Gđu. Jogan interesira da li je moguće postavljanje dodatnih kontejnera u Ulici Put pod Rebar - prema 
vrtovima. 
 
Zaključak: Tajnica će poslati upit Čistoći i OGU za komunalni sustav. 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


