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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  27.10.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 04. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

04. sjednica VMO Orehovica održana je 27.10.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Božena Devčić-Cerovina, članica VMO 

 
Odsutni: Slavica Peloza, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 03. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Usvajanje obrañenih komunalnih prioriteta za 2011. 
• Obavijest o terenskom uviñaju radi kanalizacijskog priključka koju su izvršili KD VIK 

18.10.2010. sa predstavnicima Vijeća MO Orehovica u ulici Dragutina Tomića. 
• Promjena pozicije autobusnog stajališta na Gornjoj Orehovici-informacija o sastanku 

predstavnika HC, Rijeka prometa i Vijeća MO. 
• Uvoñenje nove autobusne linije Orehovica-Gornja Vežica (peticija grañana) 
• Organizacija priredbe koja će se održati u drugoj polovici studenog. Priredba će se 

financirati iz sredstava nagrade za najbolji dan MO koju se dobio MO Orehovica 
• Doček Djeda Božičnjaka 10.12.2010. u 18 sati uz nastup RI teatra sa predstavom "Bugo i 

Jura" poučna eko bajka. 
• Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Nakon što je OGU za komunalni sustav obradio prijedlog prioriteta MO Orehovica za 2011. 
dostavio ih je Vijeću MO Orehovica na usvajanje a oni redom glase: 

• Ureñenje dijela parkirališta na kraju Ulice Dragutina Tomića – 129.000,00 kn 
• Izrada glavnog i izvedbenog projekta za ureñenje nogostupa u Grobničkoj cesti -40.000,00 
• Ureñenje zelene površine na Donjoj Orehovici – 15.000,00 kn 
• Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Vlah kod kućnog broja 6 – 3.000,00 kn 
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Zaključak: Vijeće je usvojilo obrañene komunalne prioritete u 2011. godini većinom 
glasova. 
 
 
AD 2 
 
 
Zamjenica predsjednice VMO Marijana Bistrović dala je informaciju Vijeću o terenskom uviñaju 
radi kanalizacijskog priključka koju su izvršili KD VIK 18.10.2010. u Ulici Dragutina Tomića. 
Stambeni objekti većinom se nalaze ispod razine ceste tako da nemaju mogućnosti priključenja na 
kanalizacijski sustav koji će biti u Ulici Dragutina Tomića. Jednako tako nemaju mogućnosti da se 
priključe na sustav u Ulici Grobnička cesta jer ispod se nalaze privatni tereni s objektima, a vlasnici 
istih ne dozvoljavaju.  Ukoliko se ne pronañe adekvatno rješenje morati će svaki objekat ugraditi 
hidrofor koji košta, a podložan je učestalim kvarovima. Ukoliko ne žele ugraditi hidrofor morati će 
izgraditi propisanu nepropusnu septičku jamu kako to zahtjeva EU. Nakon uviñaja zaključeno je da 
jedina mogućnost je još da se kanalizacijske cijevi sprovedu vodoravno po vrtovima svih objekata 
do terena gospoñe Marijane Bistrović, a onda okomito u široku kanalizacijsku cijev koja prolazi 
kroz njezin privatni teren i ulazi u kanalizacijski sustav u Ulici Grobnička cesta, naravno ukoliko 
ona to dozvoljava. Do 2012. godine svi se moraju priključiti na kanalizacijski sustav ili izgraditi 
propisanu nepropusnu septičku jamu. 
Zaključak:  Gospoña Marijana Bistrović je prepoznala težinu situacije u kojoj se nalaze 
stanari u Ulici Dragutina Tomića, i kako nije lako danas izdvojiti toliko sredstava za rješenje 
kanalizacije, kada je i bez toga život u današnjim uvjetima težak, stoga je dozvolila da se svi 
objekti koji ne mogu ili nemaju druge mogućnosti, priključe na kanalizacijsku cijev koja 
okomito prolazi kroz njezin teren i uz samu kuću. Nakon što je KD VIK dobio odobrenje od 
gospoñe Marijane sutradan su došli geodeti radi izmjere terena. 
 
 
AD 3 
Predsjednica VMO Dajna Jogan informirala je Vijeće o sastanku sa HC i Rijeka prometom a 
vezano za utvrñivanje nove lokacije autobusnog stajališta na Orehovici za pravac Grad. Prijedlog 
je bio da se utvrdi lokacija na dijelu gdje se nalazi ruševna kuća u vlasništvu Rikarda Benčića koji 
je u stečaju ili na lokaciji iza Kapelice na Gornjoj Orehovici. Prilikom zajedničkog uviñaja na terenu 
zaključeno je da prijedlog lokacije iza Kapelice ne dolazi u obzir jer nasuprot se nalazi autobusno 
stajalište za pravac Svilno, a po propisima moraju biti udaljeni jedno od drugoga 50 metara. Stoga 
proizlazi da autobusno stajalište kada bi se pomaklo 50 metara od Kapelice prema Svilnom  bilo bi 
znatno udaljeno te bi izazvalo lavinu negodovanja mještana. 
 
 
Zaključak: Odlučeno je da se ipak pokrene postupak utvrñivanja nove lokacije za 
autobusno stajalište.  Prema naputku HC-a potrebno je da predstavnici Grada Rijeke 
razmotre imovinsko-pravne odnose mogućih novih lokacija. Nakon toga nastupa stručno 
povjerenstvo sastavljeno od više subjekata (RP, HC, MUP) koji će zapisnikom odrediti 
lokaciju autobusnog stajališta. Na kraju slijedi izrada projektne dokumentacije koju može 
napraviti Grad Rijeka ili se može uvrstiti u buduće planove za izradu projektne 
dokumentacije HC-Ispostave Rijeka. Jedina mogućnost je izrada autobusnog ugibališta 
odnosno stajališta na prostoru ruševne kuće nekad u vlasništvu R.Benčića. Uputiti zahtjev 
Rijeka prometu d.d. 
 
 
AD 5 
Vezano za ponovno uvoñenje autobusne linije na relaciji Orehovica – Vežica uz peticije grañana 
stigao je i poziv KD Autotrolej koji traže termin sastanka u njihovim prostorijama Školjić 15. 
 
Zaključak: Dogovoriti termin sastanka za 09. studenog, a na sastanak će ići predsjednica 
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VMO i njezina zamjenica i eventualno još netko iz Veća ako bude mogao. 
 
AD 6 
 
Članovima Vijeća predsjednica je predočila način kako da se iskoriste sredstva dobivena od 
nagrade za "Najbolji dan MO u 2009." Predložila je da se organizira predavanje na temu "Voda-
blago bez cijene". Predavač bi bio Vjeran Piršić. Uz predavanje nastupila bi klapa Opatija sa 
svojim bogatim programom pjesama. Termin i detaljne informacije Vijeće će dobiti na slijedećoj 
sjednici VMO 17. studenog. 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo predložen program uz naknadnu obavijest o terminu priredbe. 
 
AD 7 
Ri teatar je obavijestilo Vijeće MO Orehovica da je za mališane Orehovice osiguran doček Djeda 
Božičnjaka 10. prosinca u 18 sati . Na programu će biti eko predstava Bugo i Jura a nakon toga se 
pojavljuje Djed Božičnjak koji će podijeliti darove djeci. 
 
Zaključak:  Na slijedećem sastanku donijeti popis djece te odrediti koliko paketića napraviti 
gdje će se kupiti igračke i tko će ići u kupovinu. 
 
AD 8 
 

• Na lokaciji parkirališta u Ulici Kalina kod ordinacije opće medicine primjećeno je da 
neodgovorni grañani deponiraju smeće i glomazni otpad 

• U Ulici Kalina kod kućnog broja 26 titra lampa od javne rasvjete 
• Boćarski klub Orehovica još uvijek nije uklonio pijesak ispod zida  cca količine kamion i pol 

te uslijed velikih kiša voda ga raznosi i time se žaštropavaju kanale za odvod oborinskih 
voda 

• Postoji mogućnost da se na autobusnom stajalištu na Gornjoj Orehovici postavi 
nadstrešnica kako bi se donekle zaštitili putnici. 

 
Zaključak: *Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav za postavom tabele "zabranjeno 
bacanje otpada. 

• Javiti Energu da postave novu lampu kod kućnog broja 26 Ulica Kalina. 
• Prijaviti Komunalnom redarstvu da BK Orehovica ukloni pijesak ispod zida. 
• Rijeka prometu postaviti zahtjev da se stavi nadstrešnica na autobusnoj stanici na 

Gornjoj Orehovici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
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