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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  05. 09. 2017. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 32. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
32. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 31.08.2017. 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 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
Ostali nazočni: 

-  
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice VMO Orehovica od 29.06.2017. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

DNEVNI RED 
 

 

1. Izvještaj realiziranog programa „Birajmo najljepšu okućnicu“ 

2. Tekuća problematika 

3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da je jako zadovoljna realiziranim 
programom – Birajmo najljepšu okućnicu. Ove godine u akciji je sudjelovalo 19 građana. Završna 
svečanost održana je u subotu, 01.07.2017. godine u velikoj dvorani Doma na Orehovici. Nakon 
uvodnog dijela svečanosti i predstave „U očekivanju autobusa“ koju su izveli članovi kazališne grupe 
Viktora Cara Emina svim sudionicima podijeljene su nagrade, poklon bon od 90,00 kn za kupovinu 
cvijeća i ukrasnog bilja u vrtnom centru „MBM“ na Škurinju, priznanje za sudjelovanje, ukrasna vaza i 
po jedna knjiga. Gđa. Jogan je predložila vijećnicima da se sljedeće godine formira stručna komisija 
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koja bi odabrala manji broj (primjerice 3 ili 5) najljepših okućnica čiji bi se vlasnici onda izdašnije 
nagradili. Predsjednica smatra da će sljedeće godine broj sudionika biti još veći, te očekuje preko 20 
sudionika. Gđa. Jogan se još jednom zahvalila svim sudionicima akcije, kao i svim vijećnicima na 
velikoj pomoći oko realizacije programa. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
 
AD 2 
 
2.1. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se mjesnom odboru obratilo nekoliko građana sa 
zamolbom paljenja reflektora na igralištu u Ulici Kalina. Gđa. Jogan je naglasila da je rasvjeta na 
igralištu isključena zbog konstantnog nasilnog otvaranja ormarića što je moglo prouzročiti tragične 
posljedice, te kvarova na uređaju što je dovelo do toga da je rasvjeta gorila i po cijelu noć. To su 
naravno plaćali porezni obveznici, a utjecalo je na život i san ljudi koji žive u blizini igrališta. Zbog 
nekoliko devastacija ormarića Energo do daljnjega ne želi popravljati automat. O istoj temi se 
raspravljalo i na 28. sjednici VMO Orehovica, 29. ožujka 2017. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije. 
 
2.2. Gđa. Bistrović imala je upit vezano za orezivanje zelenila na Grobničkoj cesti. Smatra da bi bilo 
dobro orezati zelenilo uz cestu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. Tajnik će poslati upit 
Komunalnom sustavu. 
 
2.3. Gđa. Jogan predložila je da se zatraži službeno očitovanje od Rijeka prometa vezano za mali 
komunalni prioritet za 2017. godinu – postavljanje dvostranog svijetlećeg prometnog znaka za 
obilježavanje pješačkog prijelaza na Grobničkoj cesti kod Područne škole Orehovica, konkretno, 
zanima ju predviđeni rok realizacije projekta. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
Tajnik će poslati upit Rijeka prometu. 
 
2.4. Gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da se građanka obratila mjesnom odboru s upitom 
orezivanja zelenila uz cestu u Ulici Put pod Rebar. Kako je cesta jako zarasla predložila je da sukladno 
zamolbi građanke zatraži službeno postupanje i čišćenje ceste. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
Tajnik će poslati upit Komunalnom sustavu i komunalnom redaru. 
 
2.5. Gđa. Jogan predložila je da se zatraži sanacija dvije klupe postavljene u dječjem parku u Ulici 
Kalina, te zamjena jedne standardne sjedalice ljuljačke sjedalicom za bebe. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
Tajnik će poslati upit Komunalnom sustavu. 
 
2.6. Gđa. Kalić imala je upit vezano za postavljanje ležećih policajaca u Ulici Balde Fućka. Izrazila je 
zabrinutost zbog velike brzine vozila, a posebno kamiona. Zamolila je da se ispitaju mogućnosti 
usporavanja prometa u toj ulici. 
 
Zaključak: Vijećnici su  primili na znanje dobivene informacije i složili se s gđom. Kalić. Tajnik 
će proslijediti upit nadležnim službama. 
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AD 3 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.  Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                                  Goran Miličić 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

 Dajna Jogan 
 


