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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-04/10-01/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-1 
Rijeka,  20.01.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 48. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

48. sjednica VMO Orehovica održana je 20.01.2010. (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 - opravdano 
 
Usvajanje zapisnika s 47. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Strateška i konfliktna karta buke za grad Rijeku 
• Izvješće o radu Vijeća MO Orehovica za 2009. godinu 
• Osnivanje gradskih četvrti u gradu Rijeci 
• Izmjene Financijskog plana Vijeća MO Orehovica za 2010. godinu 
• Dječji maškarani ples 
• Daljnji rad ambulante na Orehovici 
• Problem Područne škole Orehovica 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Po narudžbi Grada Rijeke samoborska tvrtka dARH2 izradila je elaborat temeljem kojeg bi se 
trebali izraditi akcijski planovi za smanjivanje buke. Zakonske obveze nalažu da početak izrade 
takvih planova mora biti najkasnije do 2013. godine. Podaci koji sadrže izrañene karte buke vrijedi 
za 2007. godinu u vrijeme kada još na obilaznici nisu postavljeni bukobrani. Dakle situacija u tim 
kartama ne može prikazati današnje stvarno stanje u blizini obilaznice. Cijeli niz korištenih 
podataka za izradu karata buke nije rezultat stvarnog mjerenja buke u raznim dijelovima grada već 
je to prikaz procijenjene vrijednosti ovisno o izvorima buke, pri čemu su se koristili posebni 
računalni programi i razne metode proračuna širenja buke cestovnog i pružnog prometa. Fizičko 
mjerenje buke na tako velikom prostoru i broju točaka (oko 450.000) trebalo bi provoditi tijekom 
cijele godine, a to je nemoguće zbog velikih troškova pojasnio je dr.sc Alen Štimac iz tvrtke 
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dARH2. 
Prezentacija nije zasebno prikazala dijelove grada koji su naročito ugroženi bukom ali iz karata 
može se vidjeti količina buke na pojedinim mjestima prema boji označenoj na karti. Tako na 
primjer upisivanjem na internetskoj stranici Grada Rijeke (web-aplikacija) naziv mjesta Orehovica 
ili naziv ulice može se vidjeti da količina buke je prekomjerna čak može se reći da je Orehovica 
ugrožena jer uglavnom prevladava crvena boja. 
Zaključak: Prekoračenje dozvoljene dnevne i naročito noćne količine buke je često zbog 
čega je potrebno donijeti akcijske planove koji bi trebali smanjiti buku. 
 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Orehovica u Izvješću o radu u 2009. godini opisalo je aktivnosti Vijeća na utvrñivanju 
problema i potreba grañana, zatim pokrenute inicijative tijekom 2009. godine. Osim toga navedene 
su ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, iz područja 
poduzetništva i održivog razvoja, iz područja kulture, iz područja sporta, područja brige o djeci. 
Jednako tako tu je i aktivnost u organizaciji "Dana MO Orehovica" kao i aktivnost  informiranja 
grañana putem glasila "Nad Rečinom" kojeg je izradio ureñivački tim. 
 
Zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća MO Orehovica od 1. siječnja do 31. prosinca 
2009. godine. 
 
 
AD 3 
 
Stranka PGS dala je prijedlog da se na području grada Rijeke osnuju gradske četvrti kojih bi bilo 
ukupno 8. Vijeće je razmotrilo ovaj prijedlog te je ustanovilo bitne razlike izmeñu Grada Zagreba i 
Grada Rijeke obzirom da se njihov prijedlog bazira na statutarna odreñenja Grada Zagreba. Grad 
Zagreb je specifičan u odnosu na ostale gradove pa tako i Rijeku. On ima gotovo 800.000 
stanovnika a i zbog ukidanja 16 općina i 216 mjesnih zajednica bilo im je nužno osnovati gradske 
četvrti jer ne bi bilo moguće ostvariti neposrednu komunikaciju s mjesnim odborima. Tako sada u 
Zagrebu postoje dva nivoa izmeñu gradske uprave i grañana. To su u prvom redu gradske četvrti 
a drugi nivo su mjesni odbori. Iz toga je vidljivo da mjesni odbori ne komuniciraju neposredno s 
gradskom upravom već putem gradskih četvrti u iskazivanju svojih potreba. kod njih postoji Služba 
za mjesnu samoupravu s dva odjela koji se pretežno bave realizacijom komunalnih prioriteta i 
financijama. Sve račune potpisuje pročelnik za mjesnu samoupravu. Aktivnosti oko oživljavanja 
društvenog života gotovo da i nema. 
Za razliku od Zagreba mjesni odbori grada Rijeke (njih 33) neposredno komuniciraju s gradskom 
upravom. Svi odjeli Gradske uprave ovisno o nadležnosti participiraju u mjesnoj samoupravi. Kroz 
mjesne odbore kvalitetno se sagledavaju uži lokalni problemi i rješavanje istih, a društveni život 
sve više se razvija što je takoñer važno . U Zagrebu toga nema. Nadalje gradske četvrti i mjesni 
odbori nemaju svoje žiro račune, a u Rijeci mjesni odbori to imaju, a predsjednici mjesnih odbora 
potpisuju financijsku dokumentaciju. U zagrebu to potpisuje pročelnik za mjesnu samoupravu. 
 
 
Zaključak: Mjesna samouprava u Gradu Rijeci je daleko bolje ureñena i što je bitno nema 
centralizacije. Grad Rijeka potiče razvoj i uključivanje volontera kroz radna tijela vijeća 
mjesnih odbora s ciljem kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa grañana. Iz 
smjernica Grada Rijeke za narednih četiri godine (2009.-2013.) vidljivo je da će se još više 
raditi na razvoju samouprave dok iz sadržaja gradskih četvrti grada Zagreba takva 
orijentacija nije vidljiva. Stoga Vijeće MO Orehovica je protiv osnivanja gradskih četvrti. 
 
 
AD 4 
 
Na prethodnoj sjednici Vijeća MO Orehovica održanoj u prosincu 2009. godine donijet je 
Financijski plan Vijeća MO Orehovica za 2010. godinu prema planiranom Programu rada za 2010. 
godinu uz obrazloženje da će se isti mijenjati ukoliko odjeli gradske uprave Grada Rijeke ne 
odobre sredstva u iznosu kakvom je Vijeće planirano. Nakon pristiglih odluka o raspodjeli 
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sredstava pojedinih odjela Vijeću su umanjena sredstva u odnosu kakvom su planirana. Stoga je 
potrebno pristupiti izmjeni navedenog Financijskog plana. Izmijenjen Financijski plan je sastavni 
dio ovog zapisnika, a nalazi se na web stranici MO Orehovica pod aktima vijeća. 
Zaključak: Prihvaća se izmijenjeni Financijski plan Vijeća MO Orehovica za 2010. godinu.  
 
 
AD 5 
 
Dječja reduta na Orehovici koja se odvija u okviru riječkog karnevala postala već tradicionalna pa 
će se i ove godine održati. Inače dječja reduta je programska aktivnost Vijeća MO Orehovica u 
2010. godini izmeñu ostalih brojnih aktivnosti zacrtanih u Programu rada za 2010. godinu. Kao i 
prošle godine na isti način će se male maškarice okupiti ispred Područne škole Orehovica i u 
povorci će krenuti prema Domu Orehovica gdje će se održati maškarana zabava. 
Zaključak: Maškarana zabava malih maškarica održati će se 30. siječnja 2010. godine. 
Zborno mjesto maškarica je Područna škola Orehovica u 16 sati kada svi u povorci kreću 
prema Domu Orehovica gdje će se održati maškarana zabava. Za tu prigodu maškaricama 
će se kupiti fritule ili krafne. 
 
 
AD 6 
 
Vijeće MO Orehovica je pokrenulo inicijativu za daljnji rad ambulante na Orehovici. Naime obzirom 
da sadašnja liječnica  odlazi u mirovinu postavlja se pitanje kako će ambulanta funkcionirati do 
lipnja 2010. godine kada slijedi postupak raspisivanja koncesija za ambulante na području grada 
Rijeke. Postoji bojazan da u tom meñuvremenu će ljudi ostati bez adekvatne liječničke skrbi. 
Liječnica koja je u više navrata zamjenjivala liječnicu koja sada ide u mirovinu zainteresirana je da 
ordinira u ambulanti na Orehovici . Obzirom da Vijeće ima saznanja da alternativnu liječnicu mnogi 
hvale i žele da ona ordinira, Vijeće će uputiti nadležnim službama zamolbu da se ambulanta ne 
zatvori te da u meñuvremenu  ordinira liječnica koja je do sada bila na zamjeni. 
Zaključak: Uputiti dopis zamjenici župana Primorsko goranske županije gospoñi Nadi 
Turina ðurić da se liječnica koja je do sada zamjenjivala liječnicu koja ide u mirovinu 
postavi u ambulanti na Orehovici kako ne bi grañani ostali bez adekvatne liječničke zaštite, 
s mogućnošću stalnog rada u istoj nakon raspisivanja koncesija. 
 
 
AD 7 
 
Roditelji djece koja pohañaju Područnu školu na Orehovici žale se na loše grijanje, sanitarni čvor, 
loše higijenske uvjete, na vanjski izgled škole počevši od fasade, vanjske stolarije, školsko 
igralište, čišćenje okoliša škole. U školi od njezinog osnutka (a prošlo je 80 godina) ništa se bitno 
nije izmijenilo. Prepuštena je daljnjem propadanju. Stan u kojem je živjela bivša učiteljica Širola je 
u derutnom stanju pun smeća, a mladež koja se skuplja u njemu iz dana u dan ga sve više 
devastira. 
Zaključak: Uputiti pismeno Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo 
pročelnici Branki Renko Silov, a na znanje ravnateljici škole Centar Nedjeljki Debelić da se 
škola uredi počevši od fasade, stolarije, sanitarnog čvora, školskog igrališta okoliša škole 
kao i da se povede računa o napuštenom stanu koji će se u potpunosti devastirati ukoliko 
se ne spriječi na vrijeme. 
 
 
AD 8 
 

1.) Primjedbe stanovnika ulice Put pod rebar  na novo rješenje čvora Orehovica odnosi se na 
pješački pristup centru Orehovice koji nije predviñen novim projektom kojeg je izradio 
institut IGH d.d. iz Rijeke u srpnju 2009. godine. Kažu da im nije omogućen pristup centru u 
kojem se nalazi trgovina, ambulanta, autobusna stanica. Pothodnik Kačjak II i nadhodnik 
Kačjak I ne služe ničemu jer su dosta udaljeni od centra Orehovice a i pristup njima nije 
adekvatno riješen. Predlažu da bi se dotični pješački pristup mogao ukomponirati uz 
projektni nadvožnjak (pristup čvoru u smjeru Zagreba) kao čelična ili neka druga 
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konstrukcija, slično kao "Vrata Jadrana" 
Zaključak: Temeljem zahtjeva grañana ulice Put pod rebar uputiti dopis Gradu Rijeci, Odjelu 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za 
urbanizam i ekologiju da iznañu mogućnost povezivanja grañana iz ulice Put pod rebar sa 
centrom Orehovice. 
 

2.) Vijeću MO Orehovica smanjena su sredstva u iznosu od 900,00 kn za programsku 
aktivnost "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2010.", radi toga jer je premašen iznos u 
odnosu na dodijeljena sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Ništa ne bi bilo 
sporno jer tako nalažu pravila, ali Vijeće je odmah u startu obavijestilo bivšeg ravnatelja 
Širolu da predmetni program zahtjeva više sredstava zbog toga jer je MO Orehovica 
domaćin podjela nagrada i priznanja učesnicima akcije uz prigodni program. Učesnici 
akcije nisu samo iz MO Orehovica već iz MO Pašca i MO Svilno što je već postalo tradicija. 
Osim toga bivši ravnatelj je rekao da je to specifičan slučaj te će se zauzeti kod Komisije, 
meñutim od toga ništa. 

Zaključak: Uputiti zamolbu pročelniku Mladenu Vukeliću da se ne oduzmu 900,00 kn kako bi 
MO Orehovica mogao realizirati predmetni program. 
 

3.) Ispod kamenoloma na Orehovici ponovo neodgovorne osobe dovoze otpadni grañevni 
materijal te ga odlažu ispod istog. Kako postoji očevidac koji je zapisao registarski broj 
kamiona te dan i sat odlaganja, nema prepreke de se prijavi nadležnim službama. 

Zaključak: Uputiti dopis Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
za komunalno redarstvo da postupe po zahtjevu Vijeća MO Orehovica. 
 
4.) Na državnoj cesti D3 u ulici Grobnička cesta zbog preopterećenosti prometa šahte su se 
odvojile te su postale labilne te prolaskom vozila lupaju. 
Zaključak: Uputiti zahtjev Vodovodu i kanalizaciji da učvrste šahte na cesti D3 – Grobnička 
cesta nasuprot kućnog broja 11. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


