
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  17.12.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

36. sjednica VMO Orehovica održana je 17.12.2008. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Štefica Lerga, predsjednica VMO 
- Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice VMO 
- Dajna Linić Jogan, članica VMO 
- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 35. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Ponovno problem igrališta (Prigovor gña. Linić Blanke) 
• Otvaranje dječjeg vrtića u sklopu Podtučne škole Orehovica 
• Informacija o izgradnji zvučnog zida na autocesti Rijeka-zagreb 
• Oštećenja prilikom miniranja tunela Trsat 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Gospoña Linić Blanka podnijela je pismeni prigovor vezano za osvjetljenje igrališta. Kaže da 
svijetlo nepotrebno gori a djece nema na igralištu obzirom da je zimsko doba. Smatra da treba 
rasvjetu pomaknuti unazad kako je bilo do sada. Ne razumije čemu tolika opiranja te kome to 
koristi, jer zajednički cilj zadovoljiti svih uz što manje troškova. 
Zaključak: Vijeće ostaje pri prvobitnoj odluci. Vrši se neprestani pritisak na Vijeće. Na 
svakom sastanku na dnevnom redu je pitanje rasvjete igrališta, te se stavlja Vijeće u 
nezgodan položaj gdje nora odlučivati izmeñu obitelji Linić i mladeži Orehovice. Uputiti 
odgovor gospoñi Linić. 
 
AD 2 
 
Vezano za otvarnje dječjeg vrtića u bivšem stanu domara škole Vijeće MO je provelo anketu meñu 
roditeljima na području Orehovice te je došlo do podataka da ima 15-tero roditelja koji bi upisali 
svoju djecu u vrtić. Meñutim ako se uzme u obzir da pojedine obitelji imaju više od jednog djeteta 
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onda je broj veći. Osim toga Gradonačlelnik je izjavio za Novi list da postoji ideja Grada Rijeke da 
se nekadašnji stan domara u sklopu Područne škole Orehovica prenamijeni i napravi dječji vrtić 
gdje će se dobiti mogućnost smještaja dvije odgojne skupine. Vijeće podržava ovu ideju te je 
zaključeno slijedeće 
Zaključak: Uputiti pismeni otpravak Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na pažnju 
pročelnice Branke Renko Silov s upitom u kojoj je fazi predmetni vrtić, da li se može 
očekivati da će biti uskoro otvoren. Zatražiti očitovanje. 
 
 
AD 3 
 
Na upit grañana koji žive u neposrednoj blizini autoceste Rijeka Zagreb kada će se izgraditi zvučni 
zid, predsjednica Vijeća gña. Štefica Lerga je stupila u kontakt s odgovornim osobama Autoput 
Rijeka-Zagreb d.d. koji su došli na teren odnosno  lokacije gdje bi se trebao izgraditi zvučni zid. 
Zaključak: Odgovor predstavnika Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. je da se planira zvučni zid 
izgraditi početjkom 2009. godine. 
 
 
AD 4 
 
Obitelj Milinović , Grobnička cesta 16 podnijela je usmeni prigovor radi oštećenja njihovog objekta 
uslijed miniranja tunela Trsat. Predsjednica Vijeća stupila je u kontakt s odgovornom osobom  koji 
je došao na uviñaj te je konstatirao da je nemoguće da je oštećenje uslijed miniranja jer detonacije 
su dubinske i ne bi smijele nanijeti štetu.  
Zaključak: Ukoliko postoje još oštećenih objekata vlasnici bi trebali se javiti investitoru 
Autoput Rijeka-Zagreb d.d. Poduzeće Hidroelektra ima osiguranje gradilišta, stoga nema 
nagodbe već postupak bi trebao ići privatnom tužbom protiv Hidroelektre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


