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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-05/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  06. 10. 2016. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 22. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
22. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 29.09.2016. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO  
- Vesna Širola, tajnica VMO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Orehovica od 30.06.2016. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Orehovica od 25.08.2016. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi programa rada za 2017. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne da će tokom slijedećeg mjeseca trebati predati prijedloge programa 
rada za 2017.g.  Smatra da su ovogodišnji programi bili kvalitetno planirani i realizirani. Žao joj je što 
ove godine nije bila u mogućnosti realizirati planiranu izložbu povodom Dan MO, ali predlaže da se to  
ponovno stavi u plan za 2017.g. Također predlaže da se i slijedeće godine povodom Dana MO 
organizira likovna radionica "dekupaž" ili neke druge tehnike.  
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlozima gđe. Jogan.  
 
AD 2 
Gđa. Balaban je izvijestila kako se moralo urgirati Energu da se ponovno postave rasvjetna tijela na 
stupove koje je u Ulici Balda Fućka mijenjao HEP. Naime neka rasvjetna tijela nisu vraćena tamo gdje 
su bila. 
Predlaže i da se postave još nekoliko novih rasvjetnih tijela u istoj ulici kod kbr. 26, 28 i 36. 
 
Gđica. Kalić predlaže da se osigura rasvjeta parkinga u Ulici Balde Fućka, nakon kbr. 3. Naime, 
betonski stup postoji, ali na njemu nema lampe te je parking u mraku, što nije nimalo ugodno po mraku. 
Na stupu prije kbr. 3 postoje dvije lampe pa predlaže da se možda jedna lampa prebaci na stup kod 
parkinga. 
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Zaključak: Prijedlozi gđe. Balaban i gđice. Kalić proslijedit će se Energu na procjenu te 
stavljanje u prijedloge prioriteta za 2017.g.   
 
Gđa. Jogan je ponovno istaknula problem derutne ograde preko zaobilaznice na izlazu iz tunela Trsat. 
 
Gđa. Bistrović traži da se izmjesti prometni znak na Grobničkoj cesti (ispod kuće g. Superine) jer je 
postavljen na sredini nogostupa. 
 
Zaključak: Poslati zahtjev Rijekaprometu za sanacijom i farbanjem ograde te za izmještanjem 
prometnog znaka. 
 
Gđa. Bistrović je ponovno istaknula problem nečišćenja novouređenog nogostupa u Ulici Grobnička 
cesta. 
Gđa. Balaban je pohvalila novouređeni nogostup u Ulici Kačjak i predložila da se zatraži čišćenje i ovog 
nogostupa koje će uskoro sigurno zatrebati kako što je slučaj s nogostupom u Ulici Grobnička cesta. 
 
Zaključak: Vijećnici su se jednoglasno složili da treba poslati zahtjev OGU za komunalni sustav 
da se ova dva nogostupa uvrste u plan redovnog periodičnog čišćenja da ne moramo stalno 
urgirati. 
 
Gđa. Jogan je obavijestila vijećnike da je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za 
inspekcijske poslove, na temelju naše tj. prijave g. Sveška iz Ulice put pod rebar, dobiven odgovor da je 
izvršen nadzor kamenoloma u Ulici put pod rebar. Citiramo: 
„Nadzorom je utvrđeno da se navedena lokacija koja je u vlasništvu Luke Rijeka temeljem sklopljenog 
ugovora koristi za privremeno skladištenje iskopanog materijala koji nastaje na gradilištu izgradnje 
kanalizacijske mreže na širem području grada Rijeke. Investitor predmetnih radova je Vodovod i 
kanalizacija. Materijal se na lokaciji prosijava kako bi se dobila odgovarajuća frakcija koja se može 
ponovno vratiti u kanal. Najkrupniji materijal kojeg ima najmanje se usitni pokretnim drobilišnim 
postrojenjem. Radi se o pokretnom postrojenju koje ima difuzni izvor emisija prašine u zrak i iz kojeg 
nije važećim propisima iz oblasti zaštite zraka propisano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak te 
zbog navedenog nije moguće utvrditi prekoračenja emisija. U vrijeme nadzora na lokaciji se nisu odvijali 
nikakvu radovi. Prema izjavi stranke sav iskopani materijal će biti iskorišten za zasipanje kanala i 
uređenje trase pri čemu neće nastati otpad. Radovi bi prema predviđanju mogli biti završeni u rujnu 
2016.g. kada će se plato bivšeg kamenoloma vratiti u prvobitno stanje. Na lokaciji u vrijeme nadzora 
nije bilo opasnog otpada niti su uočeni tragovi istog. 
 
Zaključak: Nadzor u vrijeme kad se ne drobi kamen nije imao smisla. Inspekcija je saslušala 
samo jednu stranu tj. izvođača radova. Uputiti dopis Luki Rijeka i tražiti da i oni izađu na teren i 
to u vrijeme drobljenja kamenja, a ne kada se ništa ne radi. 
 
AD 3 
Gđa. Jogan je predložila da se pošalje požurnica OGU za gospodarenjem imovinom da se povisi 
ograda na balkonu na prvom katu. Bliži se proslava dočeka Djeda Božićnjaka kada se očekuje veliki 
broj djece. Također je predložila da se istom Odjelu zatraži sanacija fasade. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlozima gđe. Jogan.  
 
Gđa. Bistrović je istaknula problem neodržavanog zelenila kod sunčanog sata. 
 
ZAKLJUČAK: Poslati zahtjev OGU za komunalni sustav. 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


