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     Poštovani sugrađani, 
 
               Pred vama je prvi broj glasila Mjesnog odbora Orehovica. Želimo vas u ovom 
broju informirati o najznačajnijim zbivanjima u okviru rada našeg mjesnog odbora. 

Dotaći ćemo se i povijesnih tema za koje smatramo da su vam zanimljive. 
Jednako tako osvrnut ćemo se na protekle godine i informirati vas o najvažnijemu što su 
dosadašnja Vijeća  učinila za svoje mjesto, kako bi životni standard digli na veći nivo. 

Ove, ali i druge informacije o radu Mjesnog odbora može dobiti i na WEB portalu 
Grada Rijeke (www.rijeka.hr) u rubrici „MJESNI ODBORI“. 
                Tu možete pronaći sve o komunalnoj problematici, kulturnim događanjima, 
organiziranim dječjim priredbama, o sportskim i drugim aktivnostima. 
 
                                                                Predsjednica VMO Orehovica 
          Štefica Lerga  
 
         
 
NEŠTO O NAŠEMU MJESTU 
 
 
 
              Orehovica je malo mjesto smješteno  3 km od Grada Rijeke. Okružena je 
brdima Strmica, Rebro, Katarina i Kljun.  Spominje se još 1681 godine. U prošlosti je 
jednim dijelom pripadala općini Grobnik, a većim dijelom gradskoj općini Sušak. 
Današnja Orehovica se od najstarijih vremena zvala Žakalj, a navodno joj je general 
Vukasović dao ime Hrast po krasnom prastaru hrastu što se nalazio uz gradsku mitnicu. 

U 19. stoljeću izgradnjom Lujzinske ceste 1804 Orehovica je poboljšala svoj 
položaj. Cestu je izgradio inženjer Filip Vukasović. Nakon izgradnje ceste Orehovica 
postaje izletište mnogih Riječana koji su dolazili uživati uz kanjon Rječine. 

Međutim, i prije Lujzinske ceste postojali su razni kolni putevi koji su povezivali 
Orehovicu s Grobnikom, Dragom i Trsatom. Naročito je bio važan put preko Rebra kojim 
su prolazile grobničke mlikarice. Danas je taj put dobrim dijelom srušen uslijed miniranja 
kamenoloma. Poznat je i Matešićev mlin izgrađen 1840, a njegove razvaline još i danas 
stoje ispod Gornje Orehovice. U tom mlinu na strojevima radilo je više od stotinu ljudi. 
Brašno se izvozilo u Englesku, Francusku, Egipat, Brazil, Njemačku i diljem Balkana.  Na 
Orehovici postoji sunčani sat koji se danas nalazi u ogradi obiteljske kuće broj 13 u ulici 
Grobnička cesta. Šterna izgrađena 1874. godine nalazi se pokraj Doma Orehovica. 
               Orehovica pripada župi Svetog Jurja na Trsatu. 
 

                             
 
             Stari mlin obrastao bršljanom                                 Šterna iz 1874. 
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KRATAK PRESJEK AKTIVNOSTI DOSADAŠNJIH VIJEĆA MO OREHOVICA 
 
 
                 Nakon ukinuća mjesnih zajednica, kao jedinice mjesne samouprava osnovani 
su mjesni odbori.  

Prvo vijeće mjesnog odbora Orehovica vodio je gospodin Siniša Vlah, potom 
gospođa Jadranka Benić, a  današnje vodi gospođa Štefica Lerga 
             

  Kao najvažnije inicijative i postignuća vijeća mjesnog odbora ističemo:    
- izgradnju dijela nogostupa u ulici Balde Fućka i u ulici Grobnička cesta 
- izgrađeno je autobusno ugibalište i otvorena nova autobusna stanica u ulici 

Balde Fućka 
- postavljena je autobusna čekaona na Gornjoj Orehovici u pravcu Svilna 
- uređena je i proširena cesta u ulici Put pod rebar 
- na zahtjev Vijeća MO Orehovica donekle su uređene unutrašnje prostorije 

Područne škole ali ne i fasada i stolarija. 
- proširena je javna rasvjeta u ulici Petorice strijeljanih 

Mjesni odbor je također financirao izradu projekta za izgradnju gornjeg dijela 
nogostupa na Grobničkoj cesti, ali zbog neslaganja vlasnika zemljišta preko čijih su 
čestica konzole nogostupa trebale proći, isti je zastario, te je na žalost propao i novac 
uložen u njega. 
 
 

AKTIVNOSTI I INICIJATIVE DANAŠNJEG VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
OREHOVICA 

 
 
POKRENUTE INICIJATIVE: 
 

• Vijeće je iniciralo izgradnju barijere za zaštitu od buke na dijelu autoceste Rijeka-
Zagreb zbog prevelike buke koju imaju stanari ulice «Petorice streljanih» i 
«Kaline» 

• U suradnji s Komunalnim redarstvom Vijeće je obvezalo «Luku» Rijeka da očisti 
prostor ispod kamenoloma te da ga zaštiti od budućih deponija. 

• Hrvatske ceste su obvezane da saniraju nedostatke i oštećenja koja su nastala 
prilikom izgradnje obilaznice. 

• Vijeće je iniciralo interventno održavanje zelenih površina oko Područne škole. 
• Riješena je djelomično odvodnja oborinskih voda u ulici Grobnička cesta. 
• Pokrenuta je inicijativa «Vraćanje memorije grobničkih mlikaric», te se traži 

saniranje puta prekinutog uslijed miniranja u kamenolomu. 
• Popravljena je zaštitna ograda iznad autoceste Rijeka-Zagreb. 
• Postavljeni su reflektori na igralištu za male sportove. 
                       

                                             
 
                      Mlikaričin put                                                                     Izgradnja zaštitne barijere   
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RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA – DJEČJE IGRALIŠTE  
 

 
              U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2006. godinu realiziran je 
projekt „Dječje igralište «Kalinica»“. 
              Realizacijom ovog projekta postignuti su značajni efekti kroz doprinos lokalne 
zajednice u obliku volonterskog rada i sponzorstva u visini od čak 114.271,00 kn dok je 
Grad učestvovao s 35.868,00 kn, te ukupna vrijednost projekta iznosi 150.129,00 kn. 
             Ovim je projektom omogućeno djeci s područja naselja Orehovica da kvalitetnije 
i sigurnije provode svoje vrijeme u prirodi i igralištu. 
             Kao doprinos zajednice podrazumijeva se doprinos poduzeća: Konstruktora i 
Hrvatskih cesta koji su bez naknade izgradili igralište kao i lokalnog stanovništva koje je 
darovalo priličan broj sadnica i koje je dobrovoljno sudjelovalo u sadnji istih.              

Grad Rijeka je utrošio sredstva za kupnju dječje sprave dvorac kao i 5 sadnica 
zimzelenih magnolija. 

Ovim putem Vijeće još jednom najiskrenije zahvaljuje svima koji su sudjelovali 
u realizaciji projekta i doprinijeli da i naši mališani imaju lijepo mjesto za igru i razonodu. 
 

Nažalost, krajem siječnja 2008. godine igralište je stradalo. Oštećena je dječja 
sprava (dvorac) i slomljene su 3 zimzelene magnolije. Ovakav vandalizam ražalostio je 
sve nas koji smo vlastitim trudom, sredstvima i s ljubavlju sudjelovali u izradi igrališta, 
tim više jer su ga prema našim informacijama najvjerojatnije učinili maloljetnici iz 
samoga mjesta. Je li to uistinu tako treba utvrditi policija kojoj je vandalizam prijavljen. 
 

Na sreću, u pomoć nam je priteklo poduzeće «Mering» koje je saniralo sve 
oštećene sadnice na čemu im se Mjesni odbor zahvaljuje, a dvorac je popravljen 
sredstvima Grada Rijeke. 

 

                                
       Polomljena magnolija                                          Djeca u obnovljenom dvorcu 
 
 
 

 
REALIZACIJA KOMUNALNIH RADOVA PLANIRANIH ZA 2007. GODINU 

 
 
 
• Postavljene su tro-modularne čekaonice na lokacijama u ulici Balde Fućka 

nasuprot kućnom broju 42 i 10. Za to je utrošeno 109.496,77 kn 
• Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola za uređenje parkirališta kod 

ambulante.  Za to je utrošeno 13.407,80 kn. 
• Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola za uređenje dijela                 

nogostupa od Donje Orehovice prema «Banskim vratima». Dozvola se očekuje 
uskoro. Za to je utrošeno 21.594,00 kn 
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• Hortikulturno uređenje površine uz semafor na križanju Donja Orehovica, površine 
uz autobusno stajalište, raščišćavanje površina u Područnoj školi i kod dječjeg 
igrališta. Ovi radovi koštali su 19.926,69 kn. 

• Uređene su zelene površine oko Doma. Ovi radovi koštali su 4.855,60 kn. 
   

                  
 
       Autobusna čekaona G.Orehovica                 Budući nogostup prema Banskim.vratima 
 
 
 
 

 
KOMUNALNI PRIORITETI ZA 2008. GODINU 

 
 
 
1. Izvršena je sanacija potpornog zida stubišta (Put mlikaric) . Vrijednost ovih 

radova je 81.000,00 kn. 
2. Izradit će se glavni projekt i ishodovati građevinska dozvola za uređenje 

parkirališta kod ambulante. Vrijednost ove dokumentacije je 30.000,00 kn 
3. Izradit će se glavni projekt i ishodovati građevinska dozvola za uređenje 

nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata. Vrijednost 
dokumentacije  je 30.000,00 kn 

4. Izradit će se idejni projekt i ishodovati lokacijska dozvola za uređenje 
nogostupa od ulice «Petorice streljanih» do kućnog broja 1 ulice «Put pod 
rebar». Vrijednost dokumentacije je 35.000,00 kn. 

 
 

                                 
               Saniran potporni zid „Put mlikarice“                 Buduće parkiralište kod ambulante 
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EKOLOŠKE AKTIVNOSTI 
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U okviru Dana Mjesnog odbora Vijeće je organiziralo čišćenje velikog deponija u 

ulici Petorice streljanih. U čišćenju je sudjelovalo 15-tak mještana Orehovice i dvije 
volonterke u organizaciji udruge „Smart. Očišćena je velika površina i napunjene su četiri 
baje.  

No, prema procjeni, potrebno ih je bilo još najmanje četiri  da bi se pokupio sav 
otpad. Osim ovog deponija mještani su čistili i površine oko igrališta za male sportove i 
dječjeg igrališta «Kalinica»                                                     
.                                                  
                                                          
 

                                                
                                
                      Deponij u ulici «Petorice streljanih» i vrijedne ruke naših mještana 
 
 

 
AKCIJA «BIRAJMO NALJEPŠU OKUĆNICU I BALKON 2008» 
 
 
Unazad nekoliko godina VMO Orehovica provodi akciju „Birajmo najljepšu 

okućnicu i balkon“.  
Ovom akcijom želimo javno istaknuti i zahvaliti se našim sumještanima kojima je 

ljepota zelenila i cvijeća dio svakodnevnog življenja i koji time doprinose ljepoti naše 
Orehovice.  

Akcija se provodi i ove godine, tijekom lipnja, te pozivamo sve koji žele pokazati 
ljepotu svojih okućnica i balkona da se prijave  u Mjesni odbor na telefon: 459-068.  

 
 

                      
Najljepši balkon Orehovice u 2007: vl. Olga              Detalj nagrađene okućnice predsjednice našeg  
Mrkić, Kljun 4                                                         MO Štefice Lerga                                                                 

http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=14534


 
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U 2008. GODINI 

KULTURA- DANI MJESNOG ODBORA 
OD 25.TRAVNJA DO 09.SVIBNJA 2008. 

 
 
«OREHOVICA SLIKOM I RJEČJU» 
 
 
Kulturno zabavna manifestacija održana je 25. travnja 2008. godine u Domu Orehovica. U 

programu su sudjelovali KUD «Zvir» Jelenje koji su izveli program pod nazivom «Pjesmom i 
plesom kroz svijet i Hrvatsku. Priređena je izložba slika «Orehovica slikom i rječju». Učenici 
Područne škole Orehovica  priredili su likovnu izložbu pod nazivom «Volim Orehovicu» 
                                                               

                                                   
       KUD «ZVIR» Jelenje                                                 Likovna radionica školske djece  
                
 

                                                       
 "Djeca pjevaju i plešu za vas" u izvedbi mladih članova KUD "Zvir" iz Jelenja Plesovi i pjesme iz    
svijeta i Hrvatske. 

 
   DOČEK DJEDA BOŽIČNJAKA I DJEČJA REDUTA 

 
Tradicionalne manifestacije namijenjene najmlađim stanovnicima Orehovice. Uz 
prigodan program i podjelu poklon paketića u prosincu 2008.g. ponovo će nas 
posjetiti Djed Božičnjak, a u veljači 2009. očekujemo još jednu veselu dječju 
maškaranu povorku. 
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DANAŠNJI MJESNI ODBOR 
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            Današnje Vijeće Mjesnog odbora Orehovica izabrano je na izborima održanim 
2005. godine. Mandat traje do  2009. godine.  

Vijeće MO Orehovica ima 5 članova. Sjedište Mjesnog odbora je u Domu 
Orehovica, Kalina 2. 

VMO Orehovica sačinjavaju: 
1. Štefica Lerga, predsjednica MO Orehovica 
2. Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice MO Orehovica 
3. Dajna Linić Jogan, članica Vijeća 
4. Milica Škoda, članica Vijeća                                            
5. Ružica Balaban, članica Vijeća 
 
Tajnica MO: Mirjana Felluga  
  
Radno vrijeme:    
1. Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak                               
    od 8,00 – 16,00 sati.  
    Od 12,00 – 14,00 teren 
2. Srijeda od 11,00 – 19,00 h 
 
E.mail: mo.orehovica@rijeka.hr 

 
 
NEKE VAŽNE OBAVIJESTI: 
 

1. Na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr pod 
mjesni odbori možete pronaći svoj mjesni 
odbor i saznati sve o aktivnostima koje 
provodi Vijeće Mjesnog odbora Orehovica. 
Tu možete pronaći i datume odvoza 
glomaznog otpada, Odluku o korištenju 
prostora mjesne samouprave i niz drugih 
obavijesti. 

2. K.D.»Energo» 301-070 na taj broj telefona 
možete u svako doba prijaviti kvar na javnoj 
rasvjeti. 

3. Komunalno redarstvo 336-837 na ovaj broj 
možete prijaviti olupine automobila, tehnički 
neisprana vozila na javnim površinama, 
nedozvoljeno puštanje pasa bez nadzora i 
bez brnjice  i druge prijave. 

4. Rijeka promet d.o.o. 352-555, na ovaj broj 
možete prijaviti oštećenja komunalnih 

objekata i uređaja kao oštećen kolnik, ruševni zidovi, oborinske vode, 
oštećenje stepenica na javnim površinama. 

 
„NAD REČINOM“ 

GLASILO MO OREHOVICA 
IZDAVAČ 

VIJEĆE MO OREHOVICA 
 

GLAVNA UREDNCA 
Štefica Lerga 
UREDNIŠTVO 
Nevenka Ristić 
Mirko Sveško 
FOTOGRAFIJE 
Mirjana Felluga 

 
NAKLADA 

300 primjeraka 
 
 

5. Tvrtka «Metis» 0800-0051 na ovaj broj možete naručiti besplatan odvoz 
otpadnih električnih i elektrotehničkih uređaja i opreme ukoliko je otpad veći 
od 30 kg. ( Hladnjaci, perilice, sušilice rublja, strojevi za pranje suđa, 
kuhinjske peći, električni štednjaci, radijatori, klima uređaji i drugo. 

http://www.rijeka.hr/

