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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  15.12.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 06. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

06. sjednica VMO Orehovica održana je 15.12.2010. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica Vijeća 
- Slavica Peloza, članica Vijeća 
- Božena Devčić Cerovina, članica Vijeća 

 
Odsutni: Dajna Linić Jogan, predsjednica Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika s 05. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Prezentacija web portala.hr i mojarijeka hr, te usluge Grada Rijeke 
• Rekapitulacija svih aktivnosti od početka rada novog saziva Vijeća MO Orehovica 
• Tekuća problematika 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
1.  Vijeće je upoznato s akcijom , a vezano za prezentaciju portala hr. i moja rijeka.hr te usluge 

Grada Rijeke. Ova akcija će obuhvatiti sve mjesne odbore grada Rijeke. Cilj ove akcije je 
upoznavanje članova Vijeća sa portalom Grada Rijeke, te mojarijeka. hr, kao i uslugama koje 
grañanima pruža Grad Rijeka putem interneta.  

Zaključak: Akcija prezentacije portala nije realizirana zbog ne dolaska predstavnika i ZID-a, 
a zbog neadekvatnog termina u popodnevnim satima. Akcija se odgaña do daljnjega. 
 
 
AD 2 
 
 Zamjenica predsjednica gospoña Marijana Bistrović ukratko je iznijela sve aktivnosti koje je novo 
Vijeće odradilo od početka svoga mandata odnosno od lipnja 2010. godine. Kao prvo donijeli su 
vrlo važan akt  Program rada za 2011. godinu koji obuhvaća 9 programskih aktivnosti te će Vijeće 
imati puno posla oko realizacije istih ( Ekološka akcija, sportske aktivnosti, program kulture, Dani 
MO, Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 2011., Dječja reduta, Djed Božičnjak, izrada biltena) Kao 
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prvi zadatak u 2011. godini biti će organiziranje dječje redute u veljači 2011.  
Osim programa rada Vijeće je organiziralo koncert klape Opatija a povodom nagrade koje je MO 
Orehovica dobio u 2009. godini za Najbolji dan MO. Osim koncerta organiziralo se je predavanje 
na temu "Voda – nacionalno blago", predavač i moderator je bio Vjeran Pirišić , predsjednik 
Udruge "Eko Kvarner". Može se reći da je bilo priličan broj posjetitelja zahvaljujući nekim 
volonterima koji su od kuće do kuće raznosili pozive. Osim poziva priredba je oglašena na Radio 
Rijeci, Primorskom radiju i Radiju Trsat, na Web stranici MO.  
Daljnje aktivnosti koje je provelo Vijeće je bilo organiziranje Dočeka Djeda Božićnjaka. Za prigodnu 
priredbu angažiran je Ri teatar sa predstavom Bugo i Jura (eko priča), a osim toga dali su i Djeda 
Božićnjaka što je velika pogodnost. Mnogi su poželjeli da se slikaju u njegovom zagrljaju. 
Napravljeno je 70 poklon paketića sa igračkama i slatkišima. Poklon paketići podijeljeni su i 
školskoj djeci do IV razreda. Što se tiče odaziva roditelja dvorana je bila prepuna, a djeca i roditelji 
su bili zadovoljni. Doček Djeda Božićnjaka je oglašen u svim medijima , web stranici MO i 
plakatima.                                                                                                                              
Zaključak:  Vijeće je usuglašeno o svim podacima koji su iznijeti u Izvješću te je istog i 
prihvatilo. 
 
 
AD 3 
Zamjenica predsjednice Vijeća u okviru komunalne problematike iznijela problem priključenja na 
kanalizacijski sustav stanara u ulici Dragutina Tomića čije su grañevine ispod razine ceste 
navedene ulice, te im je jedini način priključenja da se kanalizacijske cijevi provedu vodoravno po 
vrtovima svih objekata do njezinog terena, a onda u široku kanalizacijsku cijev koja prolazi kroz 
njezin teren i ulazi u kanalizacijski sustav u ulici Grobnička cesta. Na takav prijedlog KD Vodovod i 
kanalizacija je pristala te je dozvolila priključenje. 
Što se tiče ostatka sredstava od 59.600,00 kn, Vijeće je poslalo prijedloge kamo da se utroše te je 
predložilo da se uredi pokos ispod ambulante, da se uredi zelena površina iza sunčanog sata i 
postavi rasvjetno tijelo u Ulici Braće Vlah. Na to je stigao odgovor Rijeka prometa u kojem ne 
mogu prihvatiti navedene prijedloge jer sredstva se mogu utrošiti samo za gradnju nečega, bilo 
zida, ograde i slično. Za rasvjetu ili ureñenje zelene površine nadležni su drugi odjeli te bi došlo u 
obzir da su sredstva ostala iz okvira njihove nadležnosti. Stoga je na prijedlog Rijeka prometa 
odlučeno  da se sredstva utroše za izradu parapetnog zida uz dječje igralište u ulici Kalina, kako bi 
se onemogućilo parkiranje vozila na terenu igrališta. Što se tiče ureñenja zelene površine i rasvjete 
isti su uvršteni u program komunalnih prioriteta za 2011. godinu. 
 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo ovu informaciju koju je iznijela Zamjenica predsjednice VMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
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