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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  25. 10. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

24. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 25. 10. 2012. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Miroslav Sveško, mještanin Orehovice 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Razmatranje problematike oko uklanjanja Sunčanog sata na području 

Orehovice (izvjestitelj: Miroslav Sveško) 
2. Dogovor oko planiranja i realizacije programskih aktivnosti Doček Djeda 

Božičnjaka i Čempresa za prvašiće 
3. Razno  

- Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora Doma na Orehovici  
 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica Vijeća pozdravila je nazočne članice i predstavila gosp. Miroslava Sveška, koji se 
zanima i traži ponovno postavljanje Sunčanog sata na području Orehovice. 
Gosp. Sveško je istaknuo kako je nepravedno što je Sunčani sat uklonjen s Orehovice jer smatra 
da mu je mjesto na Orehovici i treba ga se postaviti na postolje kod autobusne stanice u ulici 
Grobnička cesta gdje je nekada i bio. 
Nakon postavljanja, potrebno je na postolje postaviti pločicu sa informacijom o starosti Sunčanog 
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sata.  
Nakon dulje rasprave i razmatranja  
Zaključeno je 
●  da će se nadležnim strukturama uputiti pismena zamolba da se Sunčani sat postavi na 
prijašnju lokaciju odnosno postolje u ulici Grobnička cesta (pored autobusne stanice). 
 
AD 2 
Predsjednica Vijeća nazočne je informirala da će se kao i svake godine, u mjesecu prosincu za 
djecu isključivo s područja Orehovice održati Doček Djeda Božičnjaka te podjela čempresa 
prvašićima.  
Istaknula je i zahvalila se gñi. Slosar i nenazočnoj zamjenici gñi. Bistrović na pomoći pri realizaciji 
svih programa a pogotovo pri realizaciji programa Dočeka Djeda Božičnjaka te se nada da će 
sudjelovati pri pomoći i realizaciji i ovogodišnjeg programa za djecu.  
Istaknula je kako će se ove godine obratiti pažnja da poklone dobiju djeca koja imaju prebivalište 
isključivo na području Orehovice a ne čiji djed i baka žive na ovom području. 
Predstava za djecu održat će se u izvedbi Ri Teatra jer su i roditelji i djeca svake godine zadovoljni 
s njihovim program a ista će se održati u petak 14. prosinca o. g. u popodnevnim satima kada će se 
nakon predstave i podijeliti paketići prijavljenoj djeci a održat će se i podjela čempresa prvašićima. 
 
AD 3 
Vijeće je ponovo razmotrilo zahtjev za korištenje prostora od strane gosp. Kršovnika iz Ičića koji 
traži odobrenje prostora (dvorane) Doma bez naknade za održavanje stolno-teniskog treninga za 
svoje članove.  
Budući se u Domu već održavaju treninzi Stolno-teniskog kluba Orehovica, Vijeće je mišljenja da bi 
se trebalo u prostor uvesti I druge korisnike korisnike koji bi bili od važnosti za mještane Orehovice 
a isti su već tražili korištenje prostora (Fitness Zumba, medicinska masaža, pilates i sl.). 
Obzirom da će iduće godine doći do izmjene Odluke o korištenju prostora što podrazumijeva 
plaćanje korištenja istog, Vijeće je  
Zaključilo 
●  kako će se gosp. Krševnik pismeno obavijestiti s mišljenjem Vijeća te će se predložiti da 
ako i dalje budu zainteresirani za korištenje prostora obzirom na daljinu izmeñu Ičića i 
Orehovice, da pismeni zahtjev ponovo upute iduće godine kada će se zahtjevi razmatrati na 
temelju nove Odluke.  
 
Razmotrena je i raspravljena ostala komunalna problematika na području Orehovice a predsjednica 
Vijeća je istaknula kako će se pismeno obratiti prema KD Čistoća d.o.o. vezano za primjedbe na 
odreñene termine postave glomaznih kontejnera na području Orehovice za ovu godinu.  
Mišljenja je da ne bi smjelo proći dva mjeseca od postave kontejnera već bi se svaki mjesec 
redovito kontejneri trebali postavljati na lokaciju koja je mještanima potrebna što su članice Vijeća 
podržale.  
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Sonja Ban 

           Predsjednik VMO Orehovica: 
        Dajna Jogan 

 


