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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  21.10.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 45. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

45. sjednica VMO Orehovica održana je 21.10.2009. (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 

 
Odsutni: Milica Škoda, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Produženje mandata VMO 
• Očitovanje na Prijedlog prioriteta za 2010. godinu 
• Koncert Mirjane Bobuš 
• Dodijeljene nagrade sudionicima akcije "Više cvijeća manje smeća" 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o produženju mandata članova Vijeća MO Orehovica na prijedlog Grada 
Rijeke zbog objedinjenja izbora s drugim mjesnim odborima koji u većini imaju u svibnju 2010, g. 
ali i zbog uštede financijskih sredstava. Tako 9 mjesnih odbora bi imali izbore za članove vijeća 
zajedno sa većinom mjesnih odbora. 
Zaključak: Vijeće je suglasno  da se izbori za Vijeće MO Orehovica prolongiraju do svibnja 
2010. godine. 
 
 
AD 2 
 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav nakon obrade predloženih prioriteta za 2010. godinu od 
strane MO Orehovica, dostavio je Vijeću MO Orehovica da se očituje na redoslijed predloženih 
prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području MO Orehovica. 
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Zaključak: Vijeće je suglasno sa redoslijedom Prijedloga prioriteta u održavanju objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Orehovica navedeni pod 
točkom 16. Prijedloga 
 
 
AD 3 
 
U sklopu akcije "Više cvijeća, manje smeća" koja se provodi u sklopu projekta "Volim Hrvatsku" na 
lokalnoj razini "Volim Rijeku" Turistička zajednica grada Rijeke na svečanosti podjele nagrada 15. 
listopada u hotelu Neboder dodijelila je MO Orehovica zahvalnicu za doprinos izgledu grada 
Rijeke i ekološko osviješten mjesni odbor.. 
 
Zaključak: Vijeće prihvaća svaku nagradu jer to je priznanje za rad ovog Vijeća koje će 
nastaviti i u buduće. 
 
 
AD 4 
 

1. Barijere za zaštitu od buke na autocesti Rijeka-Zagreb područje MO Orehovica, do danas 
nije realizirano- Zadnji put upućen je zahtjev u svibnju na koji se "Autocesta Rijeka-Zagreb 
nisu očitovali. Vijeće ne može više tolerirati njihovo ponašanje jer iz dana se vrši pritisak na 
članove Vijeća, iako Vijeće smatra da oni imaju pravo tražiti zaštitu. 

2. Na području doline Luke primijećeni su grañevinski strojevi, a prema neslužbenim 
informacijama saznalo se da će se graditi poligon za terapijsko jahanje. 

3. Na autobusnoj čekaonici na Donjoj Orehovici razbijena je oglasna ploča koju treba 
zamijeniti. 

4. Ispred područne škole Orehovica devastiran je stupić koji je služio da se ne parkiraju 
automobili. Nažalost očito je da je nekome smetao. 

5. Na dječjem igralištu u ulici Kalina postoji stablo lipe kojem bi trebalo postaviti potporne 
drvene kolce kako ne bi bura smlatila mlade sadnice. 

6. Prometno ogledalo u ulici Kalina jako se nagnulo jer beton koji ga drži je odvaljen i postoji 
opasnost da se ogledalo sruši. 

7. Grad Rijeka dao je izraditi programsko idejno rješenje ureñenja šetnice Rječina- ureñenje 
obala Rječine od ex Tvornice papira do mosta Pašac. Lokacija ispod Orehovice kao gradu 
najbliža oaza predložena je kao prva faza šetnice i kao izletište eko parka s naglaskom na 
edukacijskim sadržajima svih nivoa školskog uzrasta.Stari mlinovi koji danas predstavljaju 
kulturno povijesnu baštinu sa pratećim sadržajima (edukacijski i muzejski sadržaji) nužni za 
organizirano izletište bili bi izletnički interes. Ulaz u šetnicu ispod Orehovice i silaz do 
Rječine danas je moguć postojećim putovima i to: ispod mosta Trsat s Lujzinske ceste. To 
je povijesni put koji je vodio nekoć do gornjeg i donjeg mosta za mlin, i drugi put koji 
počinje na križanju Orehovica ispod autobusne stanice Donja Orehovica, a završava na 
lokalitetu nekadašnjeg Matešićeva mlina. Osim tih putova koristi se i put iz Pašca do 
nekadašnjeg Ruhrova mlina. Od svega iznijetog jedino se povijesni prilaz Žaklju može bez 
većih zahvata osposobiti za kolni i pješački  promet i prilaz Rječini. 

 
 
Zaključak:  

1. Vijeće je zaključilo da se još jednom obrati Autocesti Rijeka-Zagreb da se očituju u 
svezi predmetnih barijera u protivnom problem će se iznijeti pred javnost putem 
medija. 

2. Obzirom da se poligon gradi na području MO Orehovica Vijeće bi htjelo znati tko radi 
i u čije ime. Odgovor zatražiti od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

3. Oštećenu oglasnu ploču na autobusnoj čekaonici na Donjoj Orehovici prijaviti KD 
Autotrolej. 

4. Devastiran stupić ispred Područne škole Orehovica prijaviti Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. 

5. Stablo lipe kojemu treba postaviti potporne kolce obratiti se zamolbom Odjelu 
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gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. 
6. Ogledalo u ulici Kalina ponovno prijaviti Rijeka prometu d.d. 
                                                                                                                                                
7.Vijeće MO Orehovica je vrlo zainteresirano da se već sada počne s ureñenjem prilaza 
šetnici i to na način de se počne s rekonstrukcijom postojećeg puta od ulaza ispod 
mosta Trsat s Lujzinske ceste do Donje Orehovice te obnova starog donjeg mosta preko 
Rječine kako bi se osigurao prilaz do mlina Žakalj. Isto tako želja je da se sačuvaju 
mlinovi na način da se konzerviraju ruševine  Žakalj i Matešićev mlin. Ureñenjem ovog 
dijela šetnice bilo bi dovoljno za početak. Dobio bi se prekrasan eko park na 
zadovoljstvo svih grañana a Orehovica bi se riješila dugogodišnjih nepozvanih stanara 
u Žaklju koji sustavno uništavaju ovu prekrasnu prirodu.  
Uputiti dopis Gradu Rijeka. 

 
 
 
Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


