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Poštovani sugrañani 
 

               Pred vama je drugi broj informativnog lista Mjesnog odbora 
Orehovica.  U ovom broju kao i u prethodnom želimo vas informirati o 
najznačajnijim zbivanjima u okviru rada našeg  Mjesnog odbora tijekom 
proteklih godinu dana odnosno od izlaska našeg prvog lista.  
               Sve informacije o radu Mjesnog odbora možete dobiti i na Web 
portalu Grada Rijeke http://www.rijeka.hr/orehovica. Tu možete pronaći 
sve o komunalnoj problematici, terminima odvoza glomaznog otpada, 
kulturnim dogañanjima, dječjim priredbama i ostalim korisnim 
informacijama. 
 

Mjesnom odboru Orehovica uručena nagrada, priznanje i zahvalnice 

 

                       
 
              *Na prvom natječaju Grada Rijeke Mjesnom odboru Orehovica 
dodijeljena je treća nagrada za Najbolji Dan mjesnog odbora i novčani 
iznos od 3.000,00 kn. Ovu nagradu Vijeće će iskoristiti za poseban 
kulturni program u okviru Dani MO Orehovica. 
                  *Grad Rijeka uručio je Pohvalu Mjesnom odboru Orehovica 
za sudjelovanje na prvom natječaju Grada Rijeke za Naj online mjesni 
odbor. 
                  *Od strane Turističke zajednice Grada Rijeke u okviru akcije - 
Volim Hrvatsku – volim Rijeku za doprinos izgledu grada Mjesnom 
odboru Orehovica uručeno je priznanje za ekološki osviješten mjesni 
odbor. 
                  *Takoñer, Mjesnom odboru Orehovica uručena je 
zahvalnica od strane Turističke zajednice Grada Rijeke za najureñeniji 
mjesni odbor u okviru akcije Volim Hrvatsku – volim Rijeku za doprinos 
izgledu grada. 



 
 

Kratak presjek aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Orehovica u 
protekloj godini 

 
Komunalna problematika 

 

 
Redni 
broj 

 
Komunalni prioriteti u 2008. godini 

 
 

1. Izvršena je sanacija potpornog zida stubišta "Put mlikaric" 
2. Izrañen je glavni projekt i ishodovana grañevinska dozvola za 

ureñenje parkirališta kod ambulante 
3. Izrañen je glavni projekt i ishodovana grañevinska dozvola za 

ureñenje nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata. 
 

 
Redni 
broj 

 
Komunalni prioriteti u 2009. godini 

 
1. Zbog nedostatnih sredstava izgradit će se dio parkirališta kod 

ambulante 
2. Izrañen je idejni projekt za 15 parkirnih mjesta u ulici Dragutina 

Tomića 
 
 
Redni 
broj 

 
Komunalni prioriteti u 2010. godini 

(u postupku predlaganja i planiranja) 
1. Nastavak izgradnje parkirališta kod ambulante 
2. Izrada glavnog projekta i ishoñenje grañevinske dozvole za 

ureñenje parkirališta u ulici D. Tomića 
3. Izgradnja nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata 

 
 
Nogostup u ulici Grobnička cesta, nažalost moramo konstatirati da od 
nogostupa u skorijoj budućnosti neće biti ništa. Naime vlasnici parcela u 
zahvatu nogostupa nisu potpisali parcelacioni elaborat, rok je prošao, u 
meñuvremenu promijenio se je zakon i GUP. Sada treba krenuti 
ispočetka, dakle obnoviti lokacijsku dozvolu, korigirati projekt, a sve to bi 
možda došlo u obzir slijedeće godine. 
 
 
 



 
Priključenje na kanalizacijski sustav Grobnik 
 

Izgradnjom kanalizacije stvoreni su 
uvjeti da se dio grañana koji se nalaze 
uz trasu kanalizacije spoje na istu. 
Pravnoj službi Vodovoda i kanalizacije 
treba podnijeti zahtjev, a kontakt 
osoba je Nataša Radić, tel: 353-226. 
Osim zahtjeva potreban je vlasnički list 
star do šest mjeseci i po potrebi 
dodatna dokumentacija. Ako se 
spajaju grañevine na kanalizacijski 

priključak (šahta), a moraju se vršiti radovi sa javno prometne površine, 
tada se treba ishoditi suglasnost za prekope i zauzeća javno prometnih 
površina. Ako se radi o nerazvrstanoj cesti treba se obratiti Gradu Rijeci 
gospoñi Jeleni Kožul kontakt telefon: 209-304 koja izdaje odobrenje za 
izvoñenje radova. Iskope može obavljati samo ovlaštena pravna osoba ili 
obrtnik. Ako je više grañana koji se trebaju priključiti, a radove trebaju 
izvoditi  sa javno prometne površine tada je poželjno dogovorno ići na 
samo jedno rješenje. 
 
 

Neki od problema stanovnika Orehovice  
 

 

Držanje životinja – Primjećuje se da 
dio naših sumještana, vlasnika pasa 
puštaju svoje pse bez nadzora da se 
kreću po našim ulicama, dječjim 
igralištima, a što može prije ili kasnije 
dovesti do incidentnih situacija. 
Stoga želimo ovim putem upoznati 
grañane o uvjetima držanja pasa na 
javnim površinama. Držanje životinja 
regulirano je u članku 43 i 44 Odluka 

o komunalnom redu "Službene novine" PGŽ 18/2003. 
 Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora. 
Posjednik životinje dužan je očistiti onečišćenu površinu otpacima 
njegove životinje. Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na 
povodcu i sa brnjicom.. Štenad i patuljaste pasmine dozvoljeno je 
dovoditi bez brnjice ali sa povodcem. U parkovima i na drugim zelenim 
površinama dozvoljeno je pse voditi isključivo po pješačkim stazama. 
 



 
Kazne: Regulirane u članku 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom redu "Službene novine" PGŽ 6/2008. 
Novčanom kaznom od 2.000,00 kn kazniti će se fizička osoba ako pušta 
životinju – psa na javnu površinu bez nadzora, dovodi i pušta pse gdje 
postoji znak zabrane puštanja životinja, na travnjake i dječja igrališta. 
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se fizička osoba ako ne 
očisti javnu površinu od otpadaka svoje životinje i dovodi psa bez 
povodca i brnjice. 
 

Uskoro izgradnja zaštite od buke na autocesti Rijeka-Zagreb 
 
 

 Zbog buke na dijelu autoceste Rijeka-
Zagreb Vijeće je iniciralo izgradnju barijere 
za zaštitu od buke stanovnika u ulici 
Petorice strijeljanih i Kalina. Za to je 
investitoru bila potrebna podrška Mjesnog 
odbora koji je osigurao potporu i pomoć u 
kontaktima s grañanima kako bi se posao 
čim prije okončao. Prema dogovoru sa 

Autocestom Rijeka-Zagreb zvučni zid treba se izgraditi u prvoj polovici 
2009. godine.                                                                        
                                                                                          
 
 

Otvaranje dječjeg vrtića                                                                                                                                
     

 U nekadašnjem stanu 
domara škole čija površina 
iznosi sedamdeset četvornih 
metara postoji ideja Grada 
Rijeke da se prostor 
prenamijeni i napravi dječji 
vrtić gdje će se dobiti 
mogućnost smještaja dvije 
odgojne skupine djece. 
Potrebno je najmanje 20-ero 
djece koja bi pohañala vrtić. 
Vijeće Mjesnog odbora 

podržalo je ovu ideju te je provedena anketa meñu roditeljima na 
području Orehovice. Došlo se do podataka da u ovom momentu ima 15-
ero djece koja bi se upisala u vrtić. Meñutim ako se uzme u obzir da  
 



pojedine obitelji imaju i više od jednog djeteta tada je broj još veći. No u 
slučaju nedostatnog broja djece sa velikom vjerojatnošću priključila bi se 
i djeca s područja Svilnog ili Pašca gdje nema predškolske ustanove. 
Ujedno postoji mogućnost da djeca koja bi pohañala vrtić nastave 
školovanje u područnoj školi Orehovica, te bi se povećao broj školske 
djece.    
 
 

Povezivanje lokalne prometnice na Orehovici sa 

zaobilaznicom 
 

         Hrvatske ceste su zatvorile nekadašnji čvor Orehovica odnosno 
izlaz iz smjera zapada prema Kačjaku i Trsatu kao i ulaz iz Orehovice na 
zaobilaznicu u smjeru zapada. Zbog takvog rješenja Mjesni odbor 
Orehovica i Grad Rijeka izrazili su veliko nezadovoljstvo jer je 
onemogućeno brže povezivanje ljudi koji žive na tom području s 
naseljem, kao i ljudi iz ostalih dijelova grada. Kako saznajemo Grad 
priprema novo rješenje koje bi omogućilo uključenje u mrežu lokalnih 
prometnica sa sjeverne strane 
ulice Kačjak na zaobilaznicu. 
                                                                 
Iznad postojeće zaobilaznice 
izgradio bi se nadvožnjak sa 
dva kružna toka koja će 
omogućiti spajanje lokalnih 
cesta na zaobilaznicu. 
Pokrenut je postupak izrade 
idejnog projekta temeljem 
kojeg će se zatražiti 
lokacijska dozvola. Izgradnja 
novog čvora (rotor) mogla bi 
početi krajem 2009. godine.                                                                             
 

 Plinifikacija Orehovice                                                       
 
Prema riječima gradonačelnika g. Vojka Obersnela, dijelovi grada Rijeke 
gdje spada i Orehovica u kojima još nije uvedena plinifikacija bit će 
uvedena unutar četiri godine – do 2013. godine. 
 
 
 
 
 
 
 



Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2008. 
  

Nagrañene okućnice 
 

              
        Matilda Fućak, ulica Balde Fućka 22                      Gordana Vlah, ulica Grobnička cesta 26 
   Mnogo razraslog grmlja čini ugodnu zelenu oazu               Ova okućnica postigla je veliki napredak.    
                                                                                                                          Pohvale vlasnici 
                                             
 
 

               
           Štefica Lerga, ulica braće Vlah 3                                       Marijana Bistrović, Grobnička cesta 24 
Prirodnost grmlja čini  ugodnu i skladnu atmosferu u vrtu                 Mnogo brižljivo njegovanih detalja u vrtu    

 

                                                                                 Nagrañeni balkoni 
 

                
         Ružica Balaban, ulica Balde Fućka 38                              Jasenka Vucić, ulica Balde Fućka 44 
            Brižljivo njegovane raznobojne surfinije                              Ovaj balkon krase umjerene boje sezonskog cvijeća 
 
 



  Dječje priredbe – Djed božićnjak – Dječji maškarani ples 

 
Djed Božićnjak je 12. prosinca 2008. 
posjetio mališane na Orehovici te je 
svima donio prigodne darove. Za svu 
dječicu prireñena je predstava "Dobri 
duh Vanja" u izvedbi RI teatra. Dobri 
duh            Vanja je šaljiva priča o 

malom 
nestašnom 

duhu                                                              
neugodnog 

mirisa.Onako   nestašan  završio u stroju za 
pranje rublja i postaje čist, a time i sretan i 
veseo i više ga nitko nije izbjegavao 

 
 
Petero ñaka prvaka upisanih 2008. godine u 
Područnu školu Orehovica dobilo je od MO 
Orehovica simbolične poklone, sadnice 
čempresa koji će rasti zajedno s njima i 
podsjećati ih na prve korake njihovog 
školovanja.    

 
 U Domu Orehovica 7. veljače 2009. 
održano je dječje karnevalsko veselje. 
Snažna kiša koja je pratila maškarice od 
Područne škole Orehovica do Doma nije 
omela njihovo veselje. Stigavši u Dom 
uslijedilo je maškarano ludilo simpatičnih 
maski raznih vrsta.        
 

 
Djed Božićnjak u 2009. godini 
 
Dječja priredba dočeka Djeda Božićnjaka biti će organizirana i u ovoj 
godini. Najmlañim stanovnicima Orehovice biti će prireñen prigodni 
program u izvedbi RI teatra te podjela poklon paketića. 
 
 



Kulturno zabavne manifestacije, ekološke i sportske aktivnosti u 
2009. godini 

                                            

DANI MJESNOG ODBORA OREHOVICA 
 

            Obilježavanjem Dana Mjesnog odbora Orehovica, pruža se 
prilika svim mještanima svih generacija da se na zabavan, sportsko 
rekreativan i ekološki način uključe u rad Mjesnog odbora kao volonteri. 
Cilj je zbližavanje ljudi i poboljšanje meñusobne komunikacije.  
            Za ovu godinu sukladno odobrenim sredstvima za rad Mjesnog 
odbora kreirali smo program na koji vjerujemo  da ćete se odazvati u što 
većem broju. 
 

Pozivamo grañane koji 
vole čist i lijep okoliš da se 
odazovu akciji čišćenja 
okoliša 09. svibnja 2009. 
od 09,00 do 13,00 sati. 
Lokacija čišćenja je ulica 
Petorice streljanih u blizini 
Agregata. To je nastavak 
prošlogodišnje akcije gdje 
je sakupljeno tri 
kontejnera glomaznog 
otpada, ali je još ostalo. 
Nakon što se očisti ovaj 
deponij  prijeći će se na 

dječja igrališta. Tu će se uglavnom čistiti nepoželjna vegetacija. Svi 
učesnici akcije dobiti će zaštitne rukavice. Jednako tako za sve učesnike 
bit će osiguran ručak i sokovi. 
 
 
Akcija birajmo najljepšu okućnicu i 
balkon 2009. godine organizirat će 
se u mjesecu lipnju. Pozivaju se 
vlasnici okućnica da u što većem 
broju učestvuju u ovoj akciji koja je 
do sada dala pozitivne rezultate. 
Nagrañenim učesnicima uručiti će 
se poklon bonovi uz prigodan 
program. Svi učesnici akcije dobiti 
će sadnice cvijeća.   
 



P r o g r a m 
 
 

1). 09. 05.2009. (subota) u 9,00 sati  
     Akcija čišćenja deponija u ulici Petorice  
     streljanih. 
 
2). 12.05.2009. (utorak) 
     Likovna radionica školske djece Područne                     
     škole Orehovica na temu  "Više cvijeća  
     manje smeća". 

     Plesna skupina "Flame" 

                                           3)   15.05.2009. (petak) u 20,00 sati 
                                                 Dramska skupina "Tavaloni" izvest će  
                                                 predstavu za djecu i odrasle  
                                                 "Gozba u ponoć"                                                                                                                    
 

 4).  23.05.2009. (subota) u 20,00 sati 
       Pjeva Mirjana Bobuš 
 
 5).  26.05.2009. sportske aktivnosti 
       Briškula i trešeta, mali nogomet i  
       stolni tenis 
 

 6).  30.05.2009. u 20,00 sati 
      Klapa Grobnik                        Plesna skupina "Flame" izvodi razne    
                                                   moderne plesove 
                                                   Koncert klape "Grobnik" (15 pjesama) 
 
                                              7). Birajmo najljepšu okućnicu i balkon biti   
                                                   će organizirano u drugoj polovici lipnja  
                                                   kada će se obilaziti okućnice.                                                                  

                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
Plesna skupina "Flame" 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 



                                                                                                Više cvijeća, manje smeća 
U programu "Dani MO 
Orehovica"  učestvovat  će 
naši najmlañi stanovnici. Za                                                                  
učenike Područne škole 
Orehovica od I do IV 
razreda biti će organizirana 
likovna radionica na temu 
"Više cvijeća, manje 

smeća". Njihovi radovi biti će izloženi u Domu Orehovica gdje će te imati 
priliku pogledati kako naši najmlañi doživljavaju svoj okoliš. 
 
 

 

Sportska dogañanja biti 
će i ove godine. U 
suradnji s Odjelom 
gradske uprave za sport 
Vijeće Mjesnog odbora 
organizira 26. svibnja 
2009. takmičenja za 
grañane u tri discipline: 
malom nogometu, briškuli 
i trešeti i stolnom tenisu. 
Pozivamo grañane da se 
prijave za takmičenja u 
disciplini po vlastitom 

izboru, kako bismo formirali ekipe. Svakoj takmičarskoj ekipi dodijeliti će 
se nagrada u vidu pršuta, sira i vina.  
 
 

                            Kulturno zabavni program ove godine će biti bogat i 
zanimljiv. Ne propustite 15. svibnja pogledati predstavu "Gozba u ponoć" 
koju izvodi dramska skupina "Tavaloni". To je predstava namijenjena 
djeci, a kako kažu izvoñači vole je i odrasli. 
                     23. svibnja održat će cjelovečernji koncert svima poznata 
kantautorica Mirjana Bobuš. Pjesme koje će ona izvesti su "pjesme za 
dušu."   
                     Završetak "Dana Mjesnog odbora" bit će 30. svibnja uz 
javno priznanje učesnicima ekološke akcije, te proglašenje pobjednika u 
sportskim disciplinama. U zabavnom programu sudjelovat će klapa 
"Grobnik" koja će otpjevati 15 pjesama. Uz njih  će nastupiti plesna 
skupina "Flame" čiji će vas plesovi oduševiti. Doñite i zabavite se. 
 
 



Zanimljivosti 
 
                                                      

                             
    

Kapelica na Gornjoj Orehovici izgrañena                         Sunčani sat u okućnici kućnog broja 
    početkom  dvadesetog stoljeća                                              13 u ulici Grobnička cesta 
 
 

 
 

Most Rječina je najteži 
objekt u gradnji riječke 
obilaznice. Gradnja se vrši 
pod vrlo otežanim 
uvjetima zbog 
nepristupačnosti terena. 
Najviše vremena do sada 
se utrošilo na ureñenju 
pristupa mostu, a sve 
zbog poštivanja strogih 
kriterija sigurnosti od 
mogućeg onečišćenja 

izvora pitke vode na Zviru. Gradnja riječke obilaznice na dionici od 
Škurinja do Orehovice upravo zbog mosta zahtjeva dodatno vrijeme, pa 
bi radovi prema procjeni graditelja mogli biti završeni najranije krajem 
srpnja, a moguće i kasnije u jesen ove godine. 
 
 



Nadvožnjak koji nema izlaza 
Prilikom izgradnje obilaznice 
na čvoru Orehovica Hrvatske 
ceste su izgradile nadvožnjak 
vjerojatno s ciljem da se 
premosti autoput. Isti počinje 
iz doline "Luke" i završava s 
druge strane ispod kuća 5i7 
ulice Kačjak. Tko god želi 
koristiti nadvožnjak ne može 
jer nema izlaza. Da je spojen 
stepenicama s cestom ljudi bi 

ga mogli koristiti svakodnevno. Ovako u naselje idu zaobilazno ili 
pretrčavaju brzu i opasnu cestu. 
 
Nedaleko od nadvožnjaka 
nalazi se podvožnjak od 
kojeg bar za sada nema 
koristi. Isti počinje takoñer iz 
doline Luke kozjom stazom, a 
završava isto kozjom stazom 
dalje prema cesti Kačjak. 
Sam izlaz na cestu je širok 
toliko da jedva se može 
čovjek provući. Da li postoji 
mogućnost da oba objekta u 
skoro vrijeme budu u funkciji 
treba tek vidjeti.                                            
 
 

     
 
 
 
 



 
 

Boćarski klub Orehovica i dječje igralište 
 
 

Boćarski klub Orehovica 
je udruga grañana koji 
svoje slobodno vrijeme 
provode igrajući boće. 
Klub je član Boćarskog 
saveza Primorsko-
goranske županije i 
Boćarskog saveza Grada 
Rijeke. Klub je do sada 
imao dvostazno boćalište 
koje je bilo nedostatno za 
viši natjecateljski rang. 
Stoga predstavnici Kluba 
učinili su sve kako bi se 

igralište uredilo. Nije bilo lako ali uz pomoć sponzora uspjeli su izgraditi 
još dvije staze te sada ima četiri staze i ovime se Klubu omogućuje 
nastavak natjecanja višeg ranga. Još uvijek, dok ovo pišemo boćalište 
nije u potpunosti ureñeno jer radovi su u tijeku. No nadamo se da će to 
biti uskoro. 
 
 

 

Dječje igralište u sklopu 
sa kompletno ureñenim 
boćalištem predstavljati će 
ugodnu sportsko – 
rekreativnu oazu za djecu 
i odrasle, a mještanima 
Orehovice njihovo mjesto 
učiniti ljepšim i bogatijim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anonimni talenti našeg mjesta 
 
 

 
                         

Gña Marijana Bistrović iz 
ulice Grabnička cesta već 
dugi niz godina piše 
pjesme. Puno je pjesama 
posvetila Orehovici. 
Prošle godine je na 
Danima Mjesnog odbora u 
duetu sa gospoñom 
Gordanom Vlah otpjevala 
pjesmu o Orehovici koju je 
sama napisala i uglazbila.  
Pozivamo sve naše 

skrivene talente da se odazovu i mi ćemo im rado pružiti priliku da svoje 
umijeće prezentiraju našim grañanima. 
 

Orehovica                                                     Moja suseda                                              
 
Iznad naše lijepe Rijeke                                   Saki se dan pitan i mislin? 
uzdiže se velik brijeg                                        ča bi bilo da mi ni moje susede. 
ispod njega teče brza                                       Kad san jadna il´štufna 
Rječina u jedan smjer                                       tu je moja suseda, 
                                                                            reče mi ku besedu, 
Orehovica to je naša                                         zakantamo i jada ni. 
žarkim suncem obasjana 
zelenilom ovjenčana                                         Ne teče pul nje med i mliko, 
i pticama raspjevana                                        al za sakega ima lipu besedu. 
                                                                            Ako san bez šoldi i tu mi priteče 
Sa visoka gleda more                                       Ako nas dica razjade 
što brodovi po njem plove,                              il va vrte ne gre 
i galebe što s visoka                                         samo se nasmije i reče: 
u dubine morske rone                                      homo zakantat. 
 
Orehovica to je naša                                         Dani gredu al suseda 
žarkim suncem obasjana                                  i ja smo tu 
zelenilom ovjenčana                                         i prkosimo semu. 
i pticama raspjevana 
 
Nad Rječinom bura puše 
i raznosi svježi zrak 
kraj Rječine u kanjonu 
svaki kamen tajnu zna  
 



Važne obavijesti: 
 

1. Preko portala Grada Rijeke http://www.rijeka.hr/orehovica, možete 
uputiti pitanje svom Mjesnom odboru ili na e-mail: 
mo.orehovica@rijeka.hr .  

2. Na web stranici MO Orehovica pod obavijestima možete pogledati 
datume odvoza glomaznog otpada, te tako prijaviti se u ured 
Mjesnog odbora za odreñeni datum. 

3. Komunalno redarstvo: 336-837 na ovaj broj možete prijaviti 
komunalni nered (olupine automobila, kućanski aparati bačeni na 
javnoj površini, odlaganje drva duže od mjesec dana na javnoj 
površini), kao i nedozvoljeno držanje domaćih životinja, odnosno 
pasa bez nadzora i brnjice 

4. K.D. "Energo" 301-070 – na taj broj možete prijaviti kvar na javnoj 
rasvjeti 

5. Rijeka promet d.o.o. 352-555, na ovaj broj možete prijaviti 
oštećenja kao: oštećen kolnik, ruševni zidovi, nesanirani prekopi na 
javnim površinama, oštećenje javnih stepenica i ostalo. 

6. Tvrtka "Metis" 0800-0051 na ovaj broj možete naručiti besplatan 
odvoz otpadnih električnih i elektrotehničkih ureñaja i opreme 
ukoliko je otpad teži od 30 kg (Hladnjaci, perilice, kuhinjske peći, 
električni štednjaci, radijatori, klima ureñaji, strojevi za pranje suña i 
drugo). 

 
 
 
 
 
 
 

 
"NAD REČINOM" 

INFORMATIVNO GLASILO MJESNOG ODBORA OREHOVICA 
IZDAVAČ 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA OREHOVICA 
 

GLAVNA UREDNICA 
Štefica Lerga 

UREDNIŠTVO 
Nevenka Ristić, Mirko Sveško 

FOTOGRAFIJE 
Mirjana Felluga 

 
NAKLADA 

250 primjeraka 
 

 


