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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  11.11.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 
S 46. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 
46. sjednica VMO Orehovica održana je 11.11.2009. (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 45. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
DNEVNI RED 

• Očitovanje na prvi radni prijedlog upisanih područja osnovnih škola 
• Odgovor Gradonačelnika na upite Vijeća MO Orehovica 
• Odgovor Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 

vezano za grañevinske radove u Draškoj dolini 
• Odgovor Autoceste Rijeka-Zagreb vezano za barijere od zaštite od buke na dionici 

Orehovica 
• Informacija o održanom predavanju "Unapreñenje zdravstvene sigurnosti hrane u 

domaćinstvima grada Rijeke. 
• Održan koncert Mirjane Bobuš 
• Tekuća problematika 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno uz dopunu prve četiri točke dnevnog reda.  
 
 
 
AD 1 

Vijeće je razmatralo prvi radni prijedlog upisanih područja osnovnih škola . Vezano za područnu 
školu Orehovica ima primjedbu na ulicu Balde Fućka. Dio ulice od kućnog broja 52 do 70 učenici 
će pohañati područnu školu Pašac. Djeca su do sada išli u školu Orehovica te je pretpostavka da 
će biti negativnih reakcija roditelja. Inače što se tiče udaljenosti i sigurnosti učenika jednaka je bilo 
kojoj školi pripali. Sigurnost učenika nije na zavidnom nivou zbog intezivnog prometa koji se odvija 
na tom području i zbog vrlo loše signalizacije.  
Zaključak:  
Vijeće predlaže da  djeca iz ulice Balde Fućka od kućnog broja 52 do 70 i dalje pohañaju 
područnu školu Orehovica iz razloga gore navedenih. Što se tiče djece iz ulice Kačjak 
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Vijeće se slaže da djeca kućnog broja 7 pohañaju školu na Gornjoj Vežici jer su i do sada 
pohañali. Sa ostalim prijedlozima što se tiče ulica Vijeće je suglasno.  
 
AD 2 
 
Gradonačelnik Vojko Obersnel odgovorio je na upite Vijeća  a odnose se na otvaranje dječjeg 
vrtića, Izgradnju novog čvora na Orehovici, nadvožnjak i podvožnjak i sunčani sat. Svi upiti su 
detaljno obrazloženi , meñutim Vijeće ima prigovor na dva upita koja ne zadovoljavaju odgovorom. 
Prvo tiče se sunčanog sata gdje spominje da je isti premješten na lokaciju pored autobusne 
čekaonice na Donjoj Orehovici, a premjestile su Hrvatske ceste uz suglasnost Mjesnog odbora. što 
nije točno jer MO Orehovica nikad nije dao suglasnost za tako nešto. 
Drugo pitanje kojim se Vijeće ne može zadovoljiti je podvožnjak i nadvožnjak na riječkoj 
zaobilaznici čvor Orehovica.  Točno je da su oba objekta spojeni na prijašnje pješačke staze 
(utabani puteljci) no ne mogu se nesmetano koristiti. Iz vrtova se može doći do njih ali izlaz nije 
primjeren, prije svega zato jer koristeći nadvožnjak da bi se došlo do ceste, izlazi se ljudima pred 
kuće u ulici Kačjak kod kućnog broja 5 i 7, a kada se ide podvožnjakom izlazi se utabanim putom 
na cestu kroz prolaz kojim se jedva može čovjek provući.  
Zaključak:                                                                                                                                  
Odgovoriti Gradonačelniku i zahvaliti mu se na iscrpnim odgovorima uz dva prigovora: 1. 
Za premještaj sunčanog sata Vijeće nikad nije dalo suglasnost. 
2. Pješačke staze kojima se dolazi do podvožnjaka i nadvožnjaka treba primjereno urediti, 
izgraditi stepenice ili proširiti i izravnati puteljke, ulazak i izlazak sa nadvožnjaka usmjeriti 
na drugu lokaciju, tako da se zaobiñu kuće. Vijeće predlaže da se izañe na teren i utvrdi 
činjenično stanje. 
  
AD 3 
 
Vezano za upit Vijeća o radovima koji se obavljaju u Draškoj dolini na način da nitko nije 
obavijestio Vijeće o tome stigao je odgovor od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za urbanizam i ekologiju.                             
Zaključak:                                                                                                                                   
Udruga za terapijsko jahanje Pegaz iz Rijeke zatražila je od Grada zemljište na korištenje za 
terapijsko jahanje, rehabilitaciju i rekreaciju. Grad je zaključio da uz minimalne prilagodbe 
zemljište u Draškoj dolini odgovara potrebama Udruge te je Udruga sklopila s Gradom 
ugovor o zakupu zemljišta na rok od 10 godina. Inače urbanistička namjena navedenog 
zemljišta odreñena je GUP-om. Zemljište je najvećim dijelom unutar zone namijenjene za 
sport i rekreaciju oznake R2-17. Prema odredbama ugovora Udruga će navedeno zemljište 
koristiti samo za poljoprivrednu obradu (ureñenje i obrada voćaka) u terapijske svrhe te 
provedbu programa terapijskog jahanja za djecu i osobe s posebnim potrebama. Na 
navedenom zemljištu nije dopuštena nikakva gradnja.  
 
AD 4 
 
Zbog odugovlačenja gradnje barijere za zaštitu od buke na dionici autoceste Rijeka-Zagreb 
područje Orehovice, zaključeno je da se još jednom obrati Autocesti Rijeka-Zagreb d.d. uz uvjet da 
daju konkretan odgovor u protivnom Vijeće će problem izložiti javnosti putem medija. 
 
Zaključak:                                                                                                                                        
Na adresu Vijeća MO Orehovica stigao je odgovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. koji traže 
strpljenje mještana, a razlozi su slijedeći: Zidovi koji se grade da se postave zaštitni paneli 
biti će dovršeni do svibnja 2010. godine. Razlog zbog kojega su se radovi produžili je taj da 
su na navedenoj lokaciji bili optički kabeli od HT-a, Optime i ostalih operatera, pa su morali 
puno vremena potrošiti na uklop projekta obzirom na postojeće instalacije.  
 
 
 
AD 5 
 
Predsjednica Vijeća je izvijestila članove Vijeća da je održano predavanje "Unapreñenje 
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zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima grada Rijeke. Nažalost bilo je prisutno samo pet 
osoba., što je bilo vrlo neugodno ispred predavača koji su očekivali veći broj ljudi tim više što im se 
obećalo da će se ljude animirati na koncertu Mirjane Bobuš. Očito da ljude ne interesira ovakva 
vrsta predavanja. 
 
zaključak: 
Ova tema predavanja je vrlo zanimljiva i korisna te je Vijeće u svoj program rada iz područja 
zdravstva i socijalne skrbi za 2010. godinu predvidilo upravo ovo isto predavanje. 
 
 
AD 6 
 
Koncert Mirjane Bobuš bio je vrlo posjećen, bilo je puno ljudi ali ipak najviše ih je bilo s ostalih 
područja grada nego Orehovice. Koncert se financira iz sredstava koje je Vijeće dobilo za nagradu 
za "Najbolji dan mjesnog odbora 2008.". U natjecanju je Orehovica osvojila treće mjesto i 
pripadajuću nagradu od 3.000,00 kuna. 
 
 Zaključak:                                                                                                                                    
Vijeće je zadovoljno održanim koncertom koji je trajao nepunih dva sata. Uspješnost 
koncerta ogleda se i u broju posjetitelja što je vrlo značajno. 
 
 
AD 7 
 

1. Nesanirana rupa kod autobusne čekaone na Donjoj Orehovici 
2. Nedostatak košića za smeće 
3. Nedostatna javna rasvjeta u ulici Kalina 
4. Reflektori na igralištu za male sportove 
5. Derutna fasada Doma Orehovica. 

 
Zaključak: 

1. Uputiti zahtjev Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti da se sanira rupa dubine 
pola metra i plastična cijev iz koje viri više žica. Nasanirani nedostaci ostali su nakon 
izvoñenja radova prilikom zamjene stare čekaone s novom. Zbog opasnosti za 
pješake treba hitno ukloniti nedostatke. 

2. Koševi za smeće nedostaju na autobusnoj čekaonici na Donjoj Orehovici i u ulici 
Kalina kod kućnog broja sedam. Stoga uputiti zahtjev Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti da se postave košići. 

3. U ulici Kalina izmeñu kućnih brojeva 5 i 7 nema rasvjete. Tu se nalaze javne 
stepenice koje koriste svi grañani iz centra naselja. Nije sigurno hodati po mraku te 
treba uputiti zahtjev K.D. Energo da se postavi javna rasvjeta na tom dijelu puta. 

4. Reflektori na igralištu ne gore kako treba. Nekad gore do 19 sati a nekad do 21 sat. 
Podnijeti zahtjev da se uskladi vrijeme paljenja i gašenja reflektora. Nadalje desni 
reflektor djelomično gori te ga treba popraviti. 

5. Fasada Doma nije se ureñivala od kada je bivša Mjesna zajednica davne 1988. 
godine sanirala i uredila nekad derutnu i neuglednu zgradu. Od tada je prošlo 20 
godina a ništa se nije uložilo u Dom. Fasada iz dana propada. Išarana je raznim 
reklamama i bojama a nitko o tome ne vodi računa. Grilje su redom sve derutne i 
opasne za pješake zbog dotrajalosti. Zahtjev uputiti Direkciji za stambene poslove da 
se sanira i uredi fasada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4/4 

Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  

 
Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


