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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18. 12. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

26. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 18. 12. 2012. godine s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

 1. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2013. godinu 
2. Osvrt na provedene programe Djeda Božičnjaka i Čempresa za prvašiće 
3. Razmatranje pristiglih dopisa  
4. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica Vijeća i tajnica MO upoznale su nazočne članice sa financijskim planom za 2013. 
godinu izrađenim na temelju usvojenog Programa rada za iduću godinu.   
Istaknuto je kako je zbog mijenjanja iznosa na pojedinim pozicijama korigiran Program Djeda 
Božičnjaka i Čempresa za prvašiće iako je krajnji iznos ostao nepromijenjen.  
Vijeće je nakon kraće rasprave i razmatranja  promjene 
Zaključilo 
●  kako je financijski plan za 2013. godinu izrađen sukladno Programu rada za iduću godinu 
te su isti jednoglasno usvojile.   
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AD 2 
Predsjednica Vijeća zahvalila je gđi. Bistrović i gđi. Slosar te tajnici MO na pomoći pri realizaciji 
Programa Djeda Božičnjaka i Čempresa za prvašice. 
Kao i obično, roditelji i djeca bili su oduševljeni predstavom u izvođenju Ri teatra kao i poklončićima 
koje su djeca primila iz ruku Djeda Božičnjaka i njegove pomoćnice.  
Budući da se program odvija u najhladnije doba, članice su istaknule kako će se za iduću godinu od 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu zatražiti grijalica kako bi se prostor adekvatno pripremio i 
zagrijao na zadovoljstvo svih a osobito najmlađih.  
U sklopu navedenog Programa, podijeljen je i Čempresić za prvašića iz Područne škole Orehovica. 
Gđa. Jogan je istaknula kako je ove godine popis djece smanjen jer su obuhvaćena samo djeca 
koja imaju prebivalište na području Orehovice a ne djeca kojima djedovi i bake stanuju na ovom 
terenu te poklone dobivaju na više strana.  
Vijeće je  
Zaključilo 
●  kako će se i nadalje, pokloni dijeliti samo djeci koja imaju prebivalište na području 
Orehovice.  
 
AD 3 
Nazočne su ponovo razmatrale i raspravljale lokaciju premještaja kontejnera za smeće koje se 
sada nalaze ispred Područne škole Orehovica.  
Budući da se isti nalaze ispred ulaza u školu a pored kontejnera je svakodnevno ostavljena veća 
količina smeća što je slučaj i sada (građevinski materijal i ogromna količina kućnog smeća), u 
dogovoru sa gđom. Stipčić-Bašić je dogovoreno da se isti premjeste u ulicu Kalina pored 
postojećeg eko-otoka.  
Nakon dulje rasprave,  
Zaključeno je 
●  kako je nova lokacija adekvatna te će se mještane upoznati s premještajem kao i 
terminima postave glomaznih kontejnera u idućoj godini kako bi se spriječilo daljnje 
stvaranje deponija.  
Nakon premještaja, od nadležnih će se zatražiti zazelenjivanje postojeće lokacije kontejnera 
ispred škole kao i postava table „Zabranjeno odlaganje smeća“. 
 
Razmotren je i dopis upućen od mještana za uređenjem prilaznog puta u ulici Kačjak kbr. 5/7 koje 
je Vijeće uputilo na razmatranje TD Rijeka promet.  
Od nadležnim je zaprimljen odgovor da se zahvat uvrsti u komunalne prioritete. Budući su prioriteti 
za iduću godinu predloženi u mjesecu svibnju o. g., uputit će se zamolba da se zahvat realizira u 
idućoj godini iz sredstava redovnog održavanja.  
 
Nazočne su ponovo raspravljale mogućnost korištenja prostora koji se nalazi u sklopu Doma 
Orehovica a nalazi se iznad trgovine Kalina. Prostor je prema navodima članica Vijeća, nekad bio 
korišten od strane restorana koji se nalazio u sklopu Doma te je mišljenje Vijeća da se taj 
neiskorišteni prostor uredi i da na korištenje korisnicima.  
Tajnica će traženo ispitati u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te će s dobivenim odgovorom 
upoznati Vijeće. 
 
Predsjednica Vijeća smatra kako je prema Dinamičkom planu TD Energo trebalo proširiti javnu 
rasvjetu u ulici Put pod Rebar od kbr. 7  do kbr. 4. 
Kako zahvat do sada nije realiziran, pismeno će se zatražiti očitovanje nadležnih kako bi se 
upoznalo Vijeće kada će se zahvat realizirati.  
 
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Sonja Ban 

           Predsjednik VMO Orehovica: 
        Dajna Jogan 

 


