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Rijeka,  26.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

10. sjednica VMO Orehovica održana je 26.05.2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
      -     Dajna Jogan, predsjednica VMO 

- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Slavica Peloza, članica Vijeća 

 
Odsutni: - Biserka Slosar 
               - Božena Devčić-Cerovina 

 
 
 
Usvajanje zapisnika s 09. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Rezime kulturno-zabavne manifestacije "Dani MO Orehovica" 
• Akcija birajmo najljepšu okućnicu i balkon 2011. 
• Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Rezime o kulturno-zabavnoj manifestaciji "Dani MO Orehovica 2011" koja se održala tijekom 
svibnja  dala je predsjednica Vijeća MO. Ona je ukratko iznijela tijek dogañaja i uspješnosti svake 
akcije koja je bila uključena u program proslave. Kao početak spomenula je ekološku akciju koja 
se održala početkom svibnja. U akciji je sudjelovalo 15 volontera i djeca. Ureñivao se je okoliš 
škole, ambulante i igrališta za male sportove. Akcija je bila uspješna, a za sve volontere prireñen 
je topli obrok koji je omogućio Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju u suradnji s 
Crvenim križom Rijeka. Nakon ove akcije održan je prvi koncert kojeg je priredio Alen Polić. 
Koncert je bio pravi dogañaj jer osim što se je uživalo u njegovim pjesmama koje se temelje na 
pučkoj predaji i starim već zaboravljenim napjevima upakiranim na moderan način, iznenadio je 
sve prisutne svojim gostima KUD "Žažara" koji su izveli nekoliko pjesama , potom Ukrajinska 
grupa Kalina koji su pjevali pjesme o ljubavi i majci i na kraju mladu devetogodišnju pjevačicu 
Rominu Ružić koja je sudjelovala na talijanskom festivalu u Sanremu. 
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Organizirana je i izložba slika pod nazivom "Rječina duša Orehovice" 
Drugi koncert koji je obilježio završetak Dani MO Orehovica priredili su KUD "Zametski koren" pod 
ravnanjem maestra Emila Mancea. Oni su izveli 18 pjesama, ali ne samo to, već su i nakon 
koncerta zabavljali goste do kasnih večernjih sati. 
Pun pogodak druge priredbe po redu bio je nastup školske djece Područne škole Orehovica pod 
vodstvom učitelja Valtera Kocijančića. Oni su izveli dvije pjesme i igrokaz.  
Na kraju podijeljeni su pehari za sportska takmičenja u malom nogometu, stolnom tenisu i briškuli i 
trešeti. Svi učesnici ekološke akcije imenom i prezimenom javno su pohvaljeni. 
 
Zaključak: Dani MO Orehovica, ove godine su bili vrlo uspješni, program je bio odlično 
organiziran, a izvoñači koji su zabavljali publiku bili su na nivou i publici su se dopali što su 
pokazali velikim pljeskom.   
 
 
AD 2 
 
 Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon" organizirati će se i ove godine. Za razliku od prošle 
godine, ove godine su domaćini MO Svilno, što znači da sve ovisi o njima, kako, koga će 
angažirati u zabavnom programu i kada će biti podjela priznanja i nagrade učesnicima akcije. Ove 
godine svi učesnici bez obzira da li su osvojili ili ne nagradu MO, sudjelovati će u nagradnom 
programu Turističke zajednice grada Rijeke u listopadu. Gospoña Marijana Bistrović će biti u 
ocjenjivačkoj komisiji zajedno s Mirelom Viškanić koja vodi cvjećarski obrt "Tea" na Orehovici. 
Okućnice će slikati tajnica Vijeća MO Orehovica. 
 
Zaključak:  Vijeće je upoznato sa akcijom i o tome da su organizatori MO Svilno. MO 
Orehovica će sudjelovati u programu s novčanim iznosom od 300 kn kao i MO Pašac, a za 
organiziranje zajedničkog domjenka.  
 
 
AD 3 
1. Problem kontejnera za kućno smeće u ulici Kalina. 
Po tom pitanju stigla je pritužba od stanara iz ulice Petorice streljanih koji koriste kontejner 
smješten  u ulici Kalina. Kažu da je prekrcat smećem kojeg donose grañani koji obrañuju vrtove u 
dolini Luke, pa tako nemaju gdje odlagati smeće, a osim toga smeće koje se nalazi izvan posude 
bura im donosi ispred njihovih ulaza u kuću. 
O tom problemu je razgovarala predsjednica Vijeća Dajna Jogan sa KD Čistoća te su objasnili u 
čemu je problem.  
Naime novi sustav obračuna mjesečne naknade odvoza smeća temelji se na količini smeća koji 
stane u jednu posudu. Cijena za kućanstvo u odnosu na dosadašnje ne mijenja se. Grañani 
plaćaju ili veći volumen smeća, a manji broj tjednih odvoza ili obrnuto. Najjeftinije prolaze grañani u 
zonama grada ili prigrada gdje se odvoz obavlja jednom tjedno, a najviše plaćaju oni u centru 
grada. Osim što se cijena temelji na količini smeća ona se nadalje dijeli na procijeni broja korisnika 
posuda za otpad na način da se uzimaju površine stana i količine smeća i broj odvoza u tjednu. 
 
 
Zaključak: Što se tiče spremnika za smeće u ulici Kalina u Čistoći su utvrdili da je dostatan 
za kuće u njegovom neposrednom okruženju. Svaki višak, ako se postavi na tom mjestu ili 
u neposrednoj blizini (a zbog ljudi koji donose smeće iz Draške doline) plaćati će grañani 
koji sada plaćaju za jedan kontejner. Zatraženo je od KD Čistoća da se u pismenom obliku 
očituju kako bi se grañani mogli informirati o tom problemu. 
 
2. Oplemenjivanje prostora zimzelenim sadnicama na Donjoj Orehovici – kod sunčanog sata i 
otočićima na raskrižju. 
 
Predsjednica Vijeća MO Orehovica je sa referentom za zelene površine Zoranom Tadićem iz 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav obišla mjesta koja se trebaju dodatno oplemeniti 
sadnicama. Dobila je objašnjenje da ako se sada, dakle u proljeće, posade sadnice one se trebaju 
zalijevati, a to je nemoguće. Ostaviti ih posañene  na suncu bez vode je promašaj i šteta. 
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Zaključak: Dogovoreno je da će se predviñeni prostor oplemeniti dodatnim sadnicama u 
jesen, kada nije tolika suša, a i česte su kiše, te je idealno za sadnju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


