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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  06. 07. 2017. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 31. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
31. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 29.06.2017. 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 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  

Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice VMO Orehovica od 25.05.2017. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj realiziranog programa „Dan mjesnog odbora“ 

2. Pripreme za realizaciju programa „Birajmo najljepšu okućnicu“ 

3. Skupljanje potpisa za zatvaranje radova na području bivšeg kamenoloma u vlasništvu Luke 

Rijeka 

4. Tekuća problematika 

5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da je jako zadovoljna realiziranim 
programom – Danom mjesnog odbora. U sklopu proslave održale su se sportske aktivnosti, nogometni 
turnir, turnir u stolnom tenisu, te turnir u kartama. Završna svečanost održala se u subotu, 
27.05.2017.g. u velikoj dvorani Doma na Orehovici. U sklopu završne svečanosti u priredbi su nastupili 
učenici Područne škole Orehovica. Također, podijeljene su nagrade, pehari i kape s tiskom „Volim 
Orehovicu“ najuspješnijima u sportskim natjecanjima. Ugodno druženje građana Orehovice nastavilo se 
u veselom raspoloženju uz taktove klape Intriga (kulturno-zabavni program Udruge Histri). Gđa. Jogan 
se još jednom zahvalila svim vijećnicima i sudionicima u obilježavanju Dana mjesnog odbora. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 2 
Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da su u toku posljednje pripreme za realizaciju programa 
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„Birajmo najljepšu okućnicu“. Završna svečanost održat će se u subotu, 01. srpnja 2017.g. u 19h. Ove 
godine prijavilo se 19 građana, a predsjednica je predložila da se svi sudionici jednako nagrade, bonom 
od 90,00 kn u Vrtnom centru „MBM“ na Škurinju. Također je predložila, s obzirom na sve veći odaziv u 
akciji da se slijedeće godine imenuje stručna komisija koja bi na temelju fotografija izabrala najljepše 
okućnice, a njihovi bi se vlasnici onda nagradili s malo većim bonovima. Za sve sudionike pripremljeno 
je i priznanje za sudjelovanje, ukrasna vaza i po jedna knjiga. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predloženim.  
 
AD 3 
Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da su se mjesnom odboru obratili g. Jadranko i g. Mirko 
Sveško zbog velike buke i prašine koja se diže u području bivšeg kamenoloma u Ulici Put pod Rebar u 
vlasništvu Luke Rijeka. Na temelju sastanka održanog u ponedjeljak, 19. lipnja 2017.g. u prostorijama 
mjesnog odbora Orehovica, a kojem su prisustvovali i predsjednica, gđa. Jogan, zamjenica 
predsjednice, gđa. Balaban i vijećnik, g. Pavlović, odlučeno je da se ide u skupljanje potpisa građana 
Orehovice protiv buke i kamene prašine, tj. drobilice na području bivšeg kamenoloma. Zaključeno je da 
drobilica narušava kvalitetu života građana Orehovice, a u strahu od uništavanja eko sustava i 
dodatnog narušavanja zdravlja građana vijećnici su se s g. Sveškom podijelili za skupljanje potpisa po 
ulicama. Zajedničkom suradnjom prikupljeno je 113 potpisa građana Orehovice, te će dopis bit poslan 
na adresu Luke Rijeka. Gđa. Jogan izvijestila je vijećnike da se nada da će bit razumijevanja za ovu 
situaciju, te da će Vijeće u slučaju negativnog odgovora nastaviti svim pravnim i građanskim sredstvima 
u cilju ostvarivanja prava građana Orehovice. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 4 
4.1. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se Vijeću obratila gđa. Slosar sa sve većim 
problemom nepoštivanja ograničenja brzine na Grobničkoj cesti. Gđa. Jogan je istaknula kako je Vijeće 
svjesno problema, pa je tako i jedan od prijedloga malih komunalnih prioriteta za 2018.g. ugradnja 
katadioptera (led markera) u pješački prijelaz na Grobničkoj cesti u blizini PŠ Orehovica. Predsjednica 
je predložila da se pošalje upit Postaji prometne policije Rijeka sa zamolbom za kontrolom prometa i 
brzine na Grobničkoj cesti. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
4.2. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se Vijeću obratila gđa. Kubaša u vezi komunalne 
problematike na Orehovici. Gđa. Kubaša je imala nekoliko upita i prijedloga. Tajnik MO će proslijediti 
upite nadležnima. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije.  
 
4.3. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se nekoliko građana obratilo mjesnom odboru zbog 
problema žohara, osobito u ulici Kljun. Problem je proslijeđen nadležnima. Dezinsekcija bi trebala 
sanirati problematična područja tokom srpnja. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije.  
 
4.4. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se mjesnom odboru obratila gđa. Ristić u vezi javne 
rasvjete i nagnutog rasvjetnog stupa na križanju Grobničke ceste i Ulice Kalina. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. Tajnik će obavijestiti Energo i 
zamoliti službeno očitovanje i postupanje. 
 
4.5. Gđa. Bistrović je imala upit vezano za šahte koje lupaju na Grobničkoj cesti, pogotovo između 
kućnih brojeva 16 i 24. Moli da se obavijesti nadležne. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. Tajnik će poslati upit prema 
nadležnima. 
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AD 5 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                                  Goran Miličić 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

 Dajna Jogan 
 


