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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  09.09.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 44. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

44. sjednica VMO Orehovica održana je 09.09.2009. (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 43. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju prostora za potrebe mjesne 

samouprave (primjedbe i prijedlozi) 
• Tekuća problematika 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Vijeće MO Orehovica proučilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja 
prostora za potrebe mjesne samouprave. Vijeće se slaže da je potrebno pooštriti kriterije jer su se  
prostori koristili protivno postojećoj Odluci o korištenju prostora, zloupotrebljavalo se na razne 
načine. No postoje izuzeci, gdje ovaj prijedlog ne bi u potpunosti odgovarao. Kao primjer Vijeće 
navodi Stolno teniski klub Orehovica koji desetljećima djeluje na ovim prostorima gdje su oduvijek 
od kad postoje koristili dvoranu na Orehovici. Stolni tenis je trenirao generacije djece. Postigli su 
brojne zapažene rezultate. I dan danas treniraju juniore. Plaćanje dvorane teško bi palo kako za 
Klub tako i za djecu, jer Klub ne bi mogao izdvojiti toliko novaca koliko bi koštala dvorana. 
Zaključak: Vijeće MO Orehovica za takve specifične situacije kao što je njihova predlaže da 
se bez naknade da prostor minimalno 100 sati godišnje, uz uvjet prethodno potpisanog 
sporazuma te da se ugradi u Odluku. Za sve ostale slučajeve koji su ugrañeni u Odluci o 
izmjenama i dopunama Vijeće je suglasno. 
 
 
AD 2 
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Od tekuće problematike Vijeće navodi slijedeće: 

1.) Dječja sprava dvorac oštećena je na nekim mjestima, skinute su prečke, jedna strana je 
razbijena. 

2.) Prometno ogledalo koje se nalazi u ulici Kalina na izlazu iz ulice Braće Vlah jako se 
nagnulo zbog jakog udarca od strane nekog automobila ili kamiona. Beton koji drži 
ogledalo je popucao te prijeti opasnost da padne. Prošlo je sedam mjeseci od prvog 
zahtjeva za sanaciju upućenog Vladi Klobučaru u Rijeka promet ali do danas ogledalo nije 
sanirano 

3.) Stanovnici ulice Put pod rebar obratili su se Vijeću zbog učestalog zatvaranja vode. Zbog 
toga se isprazne cijevi i u njima se nakupi zrak. Tada se isprazne bojleri u kućama te 
obzirom da su uključeni grijači isti pregore. Jedan od mještana u zadnje vrijeme je 
promijenio već dva bojlera te kaže da će tražiti naknadu štete. 

4.) U ulici Put pod rebar kod kućnog broja 7 nalazi se stup niskonaponske mreže na sredini 
prilaznog puta koji zbog toga nema nikakve funkcije. Ne mogu se vršiti radovi, kamion s 
pijeskom ne može doći do kuće kao ni mali auto. Iako je dobiven pristanak vlasnika za 
postavu stupa na njegovom terenu od samog početka stup je krivo postavljen ne računajući 
da će jednog dana ipak zasmetati vlasniku što se i dogodilo. Vlasnik traži posredstvo MO 
Orehovica u rješavanju njegovog problema. 

5.) Temeljem pisanog izvora u listopadu ove godine obilježit će se 100 godišnjica postojanja 
kapelice na Orehovici. Ista je skrivena od krošnji stabala. Iznad krova i oko gornjeg 
rasvjetnog tijela potrebno je orezati krošnje da ne bi došlo do urušavanja krova, a rasvjeta 
bi bila znatno bolja. Osim kapelice potrebno je orezati krošnje na autobusnoj stanici na 
Donjoj Orehovici jer su potpuno prikrile vizuru ceste, tako da se ne vidi dolazak autobusa iz 
pravca Grobinštine. Jednako tako problem je i u ulici Kalina nasuprot kućnog broja 18 gdje 
još i danas stoji uslijed bure srušeno stablo. O tome je već pisano ali ništa nije učinjeno. 

6.) MO Orehovica suočen je sa problem informiranja o radovima  na svojem području. 
Nadležne gradske službe i komunalna društva o tome ne informiraju Vijeće. Neugodno je 
čuti iz novina da će se primjerice na području doline Luke graditi poligon za terapijsko 
jahanje. Sada su već bageri tamo, mještani pitaju što se gradi a Vijeće nema pojma. Isti je 
slučaj kada se premještao sunčani sat, a takvih je situacija bilo jako puno. 

 
Zaključak: Po gore navedenim točkama uputiti zahtjeve i to: 

1.) Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti da se sanira dječja sprava dvorac. 

2.) Uputiti ponovo zahtjev Rijeka prometu  (ne više Vladi Klobučaru) da se sanira 
ogledalo. 

3.) Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija direktoru Željku Mažaru uputiti zahtjev 
da provjeri što se dogaña s čestim zatvaranjem vode u spomenutoj ulici te ako 
postoji problem da se isti riješi čim prije. 

4.) Komunalnom društvu "Energo" uputiti zahtjev za premještaj stupa na drugo mjesto 
bez naknade vlasnika. 

5.) Odjelu gradske uprave za komunalni sustav uputiti zahtjev da se orežu krošnje iznad 
kapelice na Gornjoj Orehovici, orežu krošnje na autobusnoj stanici na Donjoj 
Orehovici, te da se ukloni polomljeno stablo u ulici Kalina nasuprot kućnog broja 18. 

6.) Odjelu za gradsku samoupravu i upravu predložiti da pokrenu inicijativu oko boljeg 
informiranja mjesnih odbora na području grada Rijeke. Predlaže se da se organizira 
sastanak s predstavnicima Grada Rijeke i komunalnih društava u vlasništvu Grada 
zajedno sa zastupnicima mjesnih odbora a na predloženu temu. 

 
 
AD 3 
 
Ambulanta na Orehovici za mještane Orehovice, Svilna i Pašca život znači. Prije više od 30 godina 
zamisao da će graditi oduševila je stanovništvo ovog kraja. Bez razmišljanja mještani su srcem i 
dušom odvajali sredstva kroz ondašnje samodoprinose da se ista izgradi. Zgrada je izgrañena sa 
nekoliko sadržaja: stomatološka ordinacija, liječnička ordinacija opće prakse koja je imala i 
patronažnu sestru. Tih godina ambulanta je radila više nego dobro. Pacijenata je bilo dvostruko 
više nego danas. Kada usporedimo sa sadašnjošću ljudi su teško razočarani. Pacijenti su jedan po 
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jedan napuštali ambulantu i odlazili u druge, gdje je bila bolja usluga, bolji uvjeti za pacijente 
počevši od grijanja pa dalje. Stomatološka ordinacija već odavno ne radi kako treba. Prostorije su 
neiskorištene i bez grijanja. Nedopustivo je da se ambulanta sada kada liječnica odlazi u mirovinu 
zatvori. Sa sigurnošću se može tvrditi da bi se veliki broj pacijenata vratilo ovdje gdje su nekad 
davno započeli svoje liječenje kada bi bio kvalitetan liječnik ili stomatolog. U zadnje vrijeme 
sadašnju liječnicu zbog odlaska na godišnji odmor ili bolovanje zamjenjuje liječnica Ines 
Radošević. Pacijenti ju jako cijene i zadovoljni su njezinim radom.   
 
Zaključak: Uputiti zamolbu Domu zdravlja Rijeka, na pažnju Anici Grubišić dipl.oec. 
Krešimirova 52 da se u ime mještana Orehovice, Svilna i Pašca razmotri zamolba o kojoj 
ovisi život i zdravlje mještana  da se ambulanta ne zatvori, da se postavi liječnica Ines 
Radošević zbog dobrog rada i ljubaznosti s pacijentima. Vrijedi pokušati novim kvalitetnim 
liječnikom i stomatologom u protivnom mnogi mještani ovog kraja koji su većinom stari i 
nemoćni bit će prisiljeni odlazit na liječenje u grad što nimalo nije praktično ni dobro za 
njih. 
Jednako tako istu zamolbu uputiti HZZO-Područnom uredu Rijeka mr.sc.Fedoru Dorčiću, 
dr. medicine, Riva 8 Rijeka i Županiji Primorsko-goranskoj, pročelnici Nadi Turina ðurić. 
 
 
 
 
 
, 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


