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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-05/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  11. 04. 2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 29. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

29. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 28. 03. 2013. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- 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:  
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Orehovica od 28.02.2013. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

 1. Pripreme za realizaciju programa Dan MO 2013. 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1  
 
Vijećnice su raspravljale o mogućim terminima u svibnju za obilježavanje Dana mjesnog odbora. 
Prijedlog za provođenje ekološke akcije je subota 18. svibnja. Što se tiče sportskog i kulturnog 
dijela programa prijedlog je da to nikako ne bude 18. svibnja kad i eko akcija, već možda 25. 
svibnja. Termin 1. lipnja je možda malo lošiji zbog praznika Dana državnosti koji pada u srijedu 30. 
svibnja pa se očekuje produženi vikend i odsutnost građana. Također ovisi koga će se od 
glazbenika angažirati za kulturni dio programa. 
 
Zaključak: 
S obzirom na odsutnost predsjednice Vijeće gđe. Jogan, gđa. Bistrović je predložila da se 
slijedeća sjednica održi polovicom travnja radi konkretnijih dogovora svih članica Vijeća. 
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AD 2  
 
G. Bistrović prokomentirala je dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem 
vezano za premještaj kontejnera za kućno smeće s raskršća Grobničke ceste i Kaline na lokaciju 
50 m istočnije (kod zelenog otoka).  
Vijećnice su se složile da je ta lokacija primjerenija od stare koja je bila u blizini škole. Građani su 
se u početku malo žalili, ali sada su se privikli. Uvijek nekome neće odgovarati (ili je preblizu nečije 
kuće, ili je nekome predaleko – starijima i nemoćnijima).  
 
Zaključak: 
Želja Vijeća je da se stari prostor  uredi i zazeleni i vijećnice se nadaju da će OGU za 
komunalni sustav to odraditi što prije. 
 
Vijećnice su podržale zamolbu g. Marinka Sveška, iz Balda Fućka 1 u kojoj on  moli da mu se 
nivelira dio nogostupa ispred novoizgrađenog platoa za parking pored njegove kuće.  
 
Zaključak: 
Uputit će se dopis prema Rijekaprometu da izađu u susret g. Svešku  i realiziraju zamolbu. 
Tajnica će pripremiti slike s terena kao prilog dopisu. 
 
Gđa. Peloza je izrazila negodovanje vezano za plakate novootvorenog salona keramike u 
prizemlju zgrade mjesnog odbora. Smatra da je sve skupa prilično neuredno.  
Gđa Bistrović je istaknula problem starih plakata koji završavaju u kanjonu Rječine. 
 
Zaključak: 
Tajnica će primjedbe proslijediti komunalnom redaru. 
 
Vijećnice su se interesirale u kojoj je fazi uređenje ulice Kačjak od kbr 5 do 7. Tajnica je podsjetila 
vijećnice na dopis od 18.01.2013.g. u kojem OGU za komunalni sustav traži informaciju od  
Rijekaprometa kad može izvršiti sanaciju i postavu zaštitne odbojne ograde na dijelu gdje je 
nezaštićen pokos.  
 
Zaključak: 
Tajnica će provjeriti u Rijekaprometu kad se planira realizirati navedena sanacija. 
 
Vijećnice su se interesirale što je s ruševinom na raskršću Ulica Kalina i Grobničke ceste. Zanima 
ih ukoliko je to vlasništvo Grada, da li Grad planira što poduzeti. Prijedlog je da se autobusna 
stanica na raskršću Ulica Balde Fućka i Grobničke ceste iz smjera Čavle prema centru premjesti 
na prostor ispred ruševine (da se napravi ugibalište).  
 
Zaključak: 
Prilikom obilaska terena planiranog za 26. travnja potrebno je istaknuti tu lokaciju kao 
problem i time je proslijediti na obradu od strane nadležnih službi. Također, staviti tu 
lokaciju u prijedlog prioriteta za 2014.g. 
 
Gđa. Slosar ponovno je istaknula problem devastiranog objekta pored škole (nekadašnji učiteljski 
stan). Devastirana su vrata pa je unutrašnji prostor prepun smeća. Pisalo se OGU za odgoj i 
školstvo te OGU za komunalni sustav, ali ništa. Predlaže da se ponovno traži od Grada da nešto 
poduzme, a i od Ministarstva ako treba. 
 
Zaključak: 
Ponoviti dopis prema OGU za odgoj i školstvo i prema OGU za komunalni sustav. Istaknuti 
ovaj problem i prilikom budućeg obilaska terena 26. travnja. 
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AD 3 
  
Gđa. Peloza predložila je prisutnim vijećnicama da se one međusobno organiziraju (prema 
sklonostima) u  pododbore, sekcije ili sl. Tako bi se kvalitetnije uključile u sagledavanje potreba 
građana i ostvarile bolji kontakt prema njima. Npr. grupa za brigu o djeci i omladini na čelu s gđom 
Pozder, grupa za komunalnu problematiku na čelu s gđom Bistrović,  grupa zadužena za ekologiju, 
sport, izlete, umirovljenike  i sl.  
 
Zaključak: 
Vijećnice su prijedloge gđe. Peloze uzele na znanje. Na slijedećoj sjednici s time će 
upoznati i Predsjednicu i nastaviti diskusiju o predloženom. 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.  
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

           Zamjenica predsjednice VMO Orehovica: 
        Marijana Bistrović 

 


