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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/13-05/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  11. 03. 2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 28. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

28. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 28. 02. 2013. godine 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 VMO  
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Orehovica: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
 1. Usvajanje izvještaja o realizaciji provedenog programa Dječja reduta 

2. Fiskalna odgovornost 2012.g. - informacije 
3. Razno 

 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1  

Predsjednica Vijeća gđa. Jogan zahvalila je prisutnim članicama Vijeća na suradnji prilikom 
realizacije programa Dječja reduta koji je realiziran 8. veljače o.g. prema programu za 2013.g.  
Predlaže ukoliko nema primjedbi, da se usvoji Izvještaj o realizaciji provedenog programa koji je 
dostavljen u prilogu poziva na ovu sjednicu. Izvještaj je izradila tajnica gđa. Širola. 
 
Zaključak: 
Izvještaj je jednoglasno usvojen.   
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AD 2 

Predsjednica Vijeća gđa. Jogan informirala prisutne članice Vijeća o njenim obavezama kao 
predsjednice VMO na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Iz OGU za financije dobivena je 
informacija da računi iz 2012.g. nisu plaćeni u iznosu od 8.557,71 kn. Međutim nije dobivena 
informacija koji računi nisu plaćeni i zašto. Ne želi potpisati tabelu koja je pomalo nejasna tj. 
prikazuje da su obaveze za 2013.g. 32.357,71 kn (iznos čini dug za 2012. uvećan za plan za 
2013.g.) 
Kako je gđa. Jogan potpisnica fiskalne odgovornosti za MO Orehovica, ona ne smatra da je 
odgovorna za neplaćeno dugovanje koje je nastalo po realiziranim programima Vijeća MO 
Orehovica u protekloj godini pa stoga ne želi potpisati gore navedeno izvješće. Također ima 
primjedbu što bi dugovanje iz 2012.g. moglo dovesti realizaciju planiranih  programa za 2013.g.  
  
Zaključak: 
Prisutne vijećnice dobivene informacije primile su na znanje.  Tajnica će zatražiti od OGU za 
financije informaciju koji računi iz 2013.g. nisu plaćeni i prenijeti primjedbe gđe. Jogan. 
 
AD 3 

 Predsjednica Vijeća gđa. Jogan obavijestila je prisutne vijećnice o dopisu koji je gđa. Gajić iz 
Grobničke ceste 31 uputila ovom mjesnom odboru sa zamolbom da se sanira oštećenje ceste 
na raskrižju Grobnička cesta – Ulica Kalina. 

 Gđu. Biserku Slosar zanima kada će se obaviti pometanje Grobničke ceste koja je puna 
kamenčića koji su posuti radi snijega. Također je zanima zašto je nakon radova na kanalizaciji 
zatrpana šahta za odvodnju kod PŠ "Orehovica" (Grobnička cesta 44). Odvodnja oborinskih 
voda zbog toga nije moguća. 

 Gđa. Gordana Pozder ima primjedbe na odvodnju oborinskih voda u Ulici Kljun. 

 Gđa. Marijana Bistrović upozorava na veliku lokvu koja se stvara za vrijeme kiše kod kbr. 24 na 
Grobničkoj cesti. 

 Gđa Slavica Peloza upozorava na 2 šahte kod kbr. 42 na Grobničkoj cesti. 

 Gđa. Jogan je upoznala tajnicu s dugogodišnjom problematikom ruševine na raskrižju Ulice 
Balda Fućka i Grobničke ceste (nekada vlasništvo "Rikarda Benčića"). Ona predlaže da se 
autobusno stajalište, koje se za smjer Čavle-Orehovica nalazi na samom raskrižju, premjesti 
malo južnije (kod ruševine) i uredi ugibalište. Također ju zanima i status ruševine. 

 
Zaključak: 
Pozvati g. Kurilića iz Rijeka prometa i obići navedene lokacije o čemu će se obavijestiti 
članice Vijeća na slijedećoj sjednici. 
 

Gđa Gordana Pozder želi saznati kad će VIK izmjestiti vodomjere koji se nalaze u Ulici Kalina, a 
pripadaju priključcima u Ulici Kljun. Također ju zanima kada je u planu nastavak kanalizacije na 
području MO Orehovica. 
 
Zaključak: 
Tajnica će navedena pitanja proslijediti VIK-u. 
 

Gđa. Gordana Pozder predlaže da se provede ekološka akcija kod PŠ "Orehovica" te da se u 
dogovoru s g. Tadićem tj. KD "Čistoća" sredi podvožnjak blizu raskrižja Ulice Balda Fućka i 
Grobničke ceste. 
 
Zaključak: 
Prisutne vijećnice složile su se s prijedlogom gđe. Pozder. Tajnica će u dogovoru s g. 
Tadićem i Predsjednicom Vijeća dogovoriti termin eko akcije. 
 
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 

 


