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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  11.03.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 39. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

39. sjednica VMO Orehovica održana je 11.03.2009. (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 38. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Komunalni prioriteti za 2010. godinu  
• Zapisnik o ustupanju dio terena dječjeg igrališta Boćarskom klubu 
• Obavijest o tribini koju će održati Gradonačelnik 17.03.2009. 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Komunalni prioriteti za 2010. godinu su nastavak prioriteta iz 2009. godine: 
 
1).  Nastavak izgradnje parkirališta kod ambulante 
 

2) Izrada glavnog projekta i ishoñenje grañevinske dozvole za ureñenje parkirališta u ulici 
Dragutina Tomića. 

3) Izgradnja nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata. 
Zaključak: Prihvaća se redoslijed prioriteta za 2010. godinu. Naime parkiralište kod 
ambulante zbog visoke cijene koštanja mora se graditi u dvije ili možda u tri faze. Ostali 
prioriteti su samo nastavak od prije. 
 
 
AD 2 
 
Boćarski klub Orehovica zatražio je da se ustupi dio dječjeg igrališta za cestu kako bi povezali 
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gornji i donji dio igrališta za prolaz automobila. Jednako tako zatražili su komad donjeg dijela 
igrališta za parkirni prostor. Stoga je kompletno Vijeće zajedno s predstavnikom Boćarskog kluba 
Zoranom Pozderom  izvršilo uvid na terenu kako bi realno donio zaključak u svezi zahtjeva Kluba. 
 
Zaključak: Vijeće MO Orehovica ne dozvoljava da se igralište devastira jer u njega je 
uloženo mnogo truda i sredstava. 
Dozvoljava se za parking prostor dio terena od donjeg igrališta do ruba kamenog zida do 
početka klupe s gornje sjeverne strane s time da ih se obvezuje da na tom dijelu naprave 
zidić u visini 30 cm kako bi se igralište odvojilo od joga te da uz cijelu dužinu zida posade 
lovor višnju. 
 
 
AD 3 
 
Vijeće je informirano da će gradonačelnik gospodin Vojko Obersnel održati tribinu za mjesne 
odbore: Draga, Sv.Kuzam, Pašac, Svilno, Orehovica i Gornja Vežica u Domu Željka Marča na 
Vežici 17. ožujka 2009. s početkom u 18,00 sati. Vijeće se treba očitovati da li će biti prisutno 
navedenom sastanku. 
Zaključak: Vijeće je zaključilo da će biti nazočni sastanku iz razloga jer imaju postaviti 
pitanja Gradonačelniku a koja često stižu na upit Vijeću a to su pitanja: izgradnja rotora, 
otvaranje dječjeg vrtića i ostala pitanja. 
 
 
AD 4 
 

1) Raspored baja za ožujak: 
a) Ulica Balde Fućka izmeñu kućnih brojeva 68 – 70. 
b) Na početku ulice Kalina 

 
2) Gospodin Mirko Sveško koji ima kuću u ulici Put pod rebar prigovorio je da u prioritete 

Mjesnog odbora nema nastavak ureñenja "Put mlikaric" te da potporni zid koji je napravljan 
na početku puta je djelomično napravljan. 

 
Zaključak: Predsjednica Vijeća gña. Štefica Lerga je rekla da je dobila informaciju od Rijeka 
prometa da će se raditi i dalje na ureñenju Puta mlikaric ali ne tempom kakvog imenovani 
očekuje već svake godine po malo koliko mogućnosti dozvoljavaju 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


