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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-05/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  07. 11. 2016. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
23. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 27.10.2016. 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 22. sjednice VMO Orehovica od 29.09.2016. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o realiziranoj ekološkoj akciji 
2. Pripreme za realizaciju programa Doček Djeda Božićnjaka 
3. Raspored preostalih sredstava iz prioriteta 2015. i 2016.g. 
4. Dopuna prijedloga prioriteta za 2017.g. 
5. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne vijećnike da je jako zadovoljna rezultatima ekološke akcije koja je 
održana dana 22.10.o.g. u suradnji s po Područnom školom “Orehovica” i OŠ “Centar”. U akciji su uz 
vijećnike sudjelovali roditelji, djeca, učitelji, ravnateljica, tajnik, domar škole, volonteri s Orehovice te 
djelatnici „Čistoće“. U akciji se čistio i uređivao okoliš oko PŠ "Orehovica" i to zelene površine, školsko 
igralište, sadile su se lovor višnje na prilaznom putu školi te sadnice koje su volonteri – mještani ponijeli 
sa sobom. Djelatnici Čistoće su pilama i kosilicama uklonili krupnije nepoželjno raslinje. Očistile su se i 
pripremile površine za sadnju mediteranskog bilja sjeverno i zapadno od školske zgrade. Nastavak 
akcije bit će u proljeće 2017.g. Sredstva za akciju osigurao je OGU za komunalni sustav, Čistoća,  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (program VMO Orehovica) te Grad Rijeka (prioriteti MO 
Orehovica). 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su također zadovoljni s rezultatima akcije te učešćem svih sudionika. 
 
AD 2 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne vijećnike da je od "Ri teatra" dobivena ponuda za izvođenjem 
predstave povodom dočeka Djeda Božićnjaka i to za subotu, 17. prosinca u 17 sati. S obzirom da 
dosadašnju uspješnu suradnju, gđa Jogan predlaže da se prihvati ponuda. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlogom gđe. Jogan. 
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Gđa. Jogan također predlaže da se na temelju zamolbe roditelja školske djece do 4. razreda osnovne 
škole koja ne pohađaju PŠ „Orehovica“ i ta djeca uključe u program što do sada nije bila praksa. 
Roditelji koji imaju djecu predškolskog uzrasta i školsko dijete koje ne ide u PŠ „Orehovica“ pa nije 
imalo pravo na poklon, već ranijih godina su se javljali sa zamolbom da se promijeni pravilo.  
 
Gđa. Jogan predlaže da se promijeni pravilo. Predlaže da se uvedu pozivnice koje će se dijeliti prilikom 
upisa djece. Za novorođenu i doseljenu djecu trebalo bi da roditelji dokažu da stanuju na Orehovici 
(osobna ili prijava boravišta).  
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlozima gđe. Jogan. Ostaje da u program budu 
uključena djeca PŠ „Orehovica“ bez obzira što možda ne stanuju na Orehovici. To je iznimka. 
 
Gđa. Jogan predlaže da se pokloni za djecu kupe u firmi "EB" iz Drage, Brig 22a gdje ih je Vijeće 
kupovalo i dosadašnjih godina, a slatkiši u Brodokomercu (Cash&carry).  Rok: 1. prosinca. Do tada će 
se znati točan broj djece.  
 
Tajnica će izraditi plakat za poziv na prijavu djece. O svemu će obavijestiti građane i preko medija 
(WEB, novine i radio). Gđa. Jogan kontaktirat će učitelja i učiteljice PŠ "Orehovice" vezano za broj 
školske djece te broj prvašića.  
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlozima gđe. Jogan. 
 
AD 3 
Gđa. Jogan je izvijestila vijećnike da je iz Rijekaprometa stigao dopis o preostalih 5.009,02 kn od 
sredstava malih komunalnih prioriteta iz 2015.g. (razlika između planiranih i ugovorenih radova). Kako 
nije bilo drugih prijedloga, gđa. Jogan je predložila da se sredstva utroše na sanaciju prilaznog puta 
prema jogu u Ulici Kalina. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlogom gđe. Jogan. 
 
Gđa. Jogan je izvijestila vijećnike da je iz Rijekaprometa stigao dopis da je nakon kontrole podataka o  
preostalim sredstvima prioriteta MO Orehovica u 2016. g. utvrđeno da je ispravan iznos 53.616,25 kn, a 
ne 15.353,75 kn kao što nam je javljeno u lipnju o.g. Potrebno je utrošiti ovu razliku u domeni 
nadležnosti Rijekaprometa. 
 
ZAKLJUČAK: Nakon kraće rasprave, odlučeno je da se razlika utroši na rješavanje odvodnje na 
početku ulice Kalina (raskrižje s Grobničkom cestom tj. kod škole). 
 
AD 4 
Gđa. Jogan je izvijestila vijećnike da je iz OGU za komunalni sustav stigla zamolba da dopunimo prijed-
loge malih komunalnih prioriteta za 2017.g.  
 
ZAKLJUČAK: Nakon kraće rasprave, odlučeno je da se prijedlozi dopune slijedećim stavkama: 

• Sanacija ograde preko zaobilaznice (iznad izlaza Sušak)  
• Postava rubnjaka između pokosa i asfalta na nogostupu Grobnička cesta 

 
Što se tiče prijedlog Vijeća da se postavi svjetleći znak pješačkog prijelaza s treptajućim 
svjetlom na Grobničkoj cesti u blizini Područne škole „Orehovica“  odlučeno je da se od dvije 
varijante izabere varijanta - stup sa treptačem (ukupni troškovi 90.000 kn). 
 
AD 5 
Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
 
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 
 


