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PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-10/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  25. ožujka  2013. 

                       
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

34. sjednica VMO Drenova održana je  25. ožujka  2013. godine u 18.30  sati.  
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Josip Nađ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Damir Popov, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Problematika izvođenja radova po sredstvima komunalnih prioriteta 
2. Radovi KD Vodovod i kanalizacija u Ulici Svetog Jurja 
3. Riječki program lokalnog partnerstva – uređenje drenovskih šterni 
4. Suglasnost za izgradnju dječjeg igrališta 
5. Suglasnost za postavljanje auto praonice na parkiralištu u Ulici Stanka Frankovića 
6. Drenova na Korzu i proslava Svetog Jurja 
7. Izvješće sa sastanka u Odjelu za gradsku samoupravu – Zavičajni muzej 
8. Podrška Zboru DVD Drenova 
9. Pripreme za 31. broj Drenovskog lista 
10. Razno: informacije i zamolbe građana  
  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
Vijeće se obratilo Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Rijekaprometu d.d. Rijeka s 
problematikom nekvalitetnog izvođenja radova na dijelu sanacije nogostupa na Drenovskom putu i 
u Ulici Svetog Jurja, te s problemom višemjesečnog produžetka radova na uređenju parkirališta 
između Ulica Stanka Frankovića, Ivana Žorža i Ulice Cvjetna.  
Odgovor Rijekaprometa d.d. Rijeka je da će na Drenovskom putu razmotriti situaciju i po potrebi 
izvesti radove i na uređenju nogostupa koji nije bio u zoni zahvata, na mjestu gdje se prekrio panj 
između zida okućnice i ceste. U Ulici Svetog Jurja će se u okviru poslova kemijskog tretmana i 
suzbijanja nepoželjne vegetacije pojačati aktivnosti duž tog nogostupa koja se javlja između 
rubnjaka i kolnika ceste.  
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Radovi na uređenju parkirališta između Ulice Cvjetna i Stanka Frankovića produženi su zbog 
utjecaja loših vremenskih prilika, kao i radova na prelaganju kanalizacijske mreže od strane KD 
Vodovod i kanalizacija.  
Razliku sredstava po prioritetima za 2012. godinu u iznosu od 38.080,14 kuna po obavijesti 
Rijekaprometa d.d. Rijeka, Vijeće preusmjerava u nastavak sanacije postojećih nogostupa u Ulici 
Drenovski put u nastavku kućnog broja 106.  
 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Vijeće je donijelo zaključak da će kod projekta 
obnove Cvetkovog trga inzistirati na tjednim koordinacijama s nadležnim službama i 
korisnicima prostora, kako ne bi dolazilo do nepotrebnog kašnjenja, odnosno 
produžetaka termina većih od planiranog.  

 
AD 2 
VMO Drenova uputilo je dopis KD Vodovod i kanalizacija sa zahtjevom da se očituju oko izvođenja 
radova u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 28-36 zbog priključka 4 objekta na cijevi s manjim 
promjerom i nedovoljnog pritiska vode. Pristigao je odgovor KD ViK s informacijom da se 
predviđeno vodoopskrbno rješenje na navedenoj lokaciji smatra ispravnim.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 
AD 3 
Prema odluci Povjerenstva za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 
2013. godinu projektu " Revitalizacija drenovskih komunjskih šterni" Udruge Dren i Vijeća MO 
Drenova dodijeljena je potpora u iznosu od 2.300,00 kuna. Obilaskom šterni predstavnika OGU za 
mjesnu samoupravu i komunalnog sustava dogovoreno je uređenje i čišćenje šterni uz manje 
građevinske zahvate na Gornjoj Drenovi u skladu s dodijeljenim sredstvima.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 4 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti zatražila je od VMO Drenova suglasnost za izgradnju 
dječjeg igrališta sa spravama za igru u Ulici Put k igralištu istočno od kućnog broja 17 uz postojeće 
košarkaško igralište. 
  
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog i dalo svoju suglasnost.   
 
 
AD 5 
Vijeću se obratio gospodin Uroda iz firme Dalmata d.o.o sa zahtjevom za izdavanjem 
suglasnosti za postavljanjem autopraonice na parkiralištu pored Dječjeg vrtića Drenova u Ulici 
Stanka Frankovića.  
 
Zaključak:  

 Vijeće ne podržava izgradnju autopraonice na navedenoj lokaciji zbog blizine 
vrtića jer zbog stalnog prometovanja vozila može predstavljati opasnost za djecu. 
Isto tako stvaranje buke u radu praonice zasigurno bi ometalo odmor djece u 
vrtiću. Ekološka strana projekta nije dovoljno objašnjena, nije jasno kakvi su 
gabariti postrojenja za pročišćavanje. Vijeće na tom području planira proširenje 
igrališta za potrebe vrtića ili uređenje sportskog terena.    
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AD 6 
Priredbom Drenova na Korzu u prostoru Filodrammatice, u mjesecu svibnju predstavit će se 
drenovski akademski slikari,  održat će se cjelovečernji koncert  Pjevačkog zbora, nastup 
učenika  Osnovne škole "Fran Franković" , te nastup čeliste Antonya Havleke. 
Već tradicionalno u sklopu obilježavanja dana Svetog Jurja održat će se i koncert Pjevačkog 
zbora u Domu na Lokvi.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 7  
Damir Medved u ime Vijeća i Vesna Lukanović, u ime Udruge Dren, sastali su se s 
predstavnicima OGU za gradsku samoupravu i Odjelom za gospodarenjem imovinom. Teme 
sastanka bile su daljnje uređenje prostora MO Drenova namijenjenog postavi Zavičajnog muzeja 
na lokaciji Drenovski put 138 a i uređenje objekta i okoliša objekta MO Drenova, Cvetkov trg 1. 
Zaključeno je da je potrebno sagledati stanje objekta od strane stručnih službi Grada i definirati 
prioritete sanacije (Odjel za gospodarenje imovinom) te napraviti preliminarne troškovnike za 
radove na sanaciji objekta (krov, fasada, unutrašnje uređenje) primarno u kontekstu energetske 
učinkovitosti..  
S obzirom da uskoro kreće realizacija uređenja Cvetkovog trga, a zbog činjenice da će se 
smanjiti broj parkirnih mjesta na samom trgu, MO je stajališta da bi trebalo razmotriti uređenje 
dodatnih desetak parkirnih mjesta iza zgrade za što postoje preduvjeti u DPU. Vijeće traži od 
OGU za komunalni sustav preliminarnu procjenu tehničke izvedivosti. Kako bi se izbjegli 
problemi kod izgradnje Cvetkovog trga VMO će održavati redovne koordinacije sa stanarima 
korisnicima poslovnih prostora i nadležnim službama pri izvođenju radova. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 8 
Zbog problema u radu Pjevačkog zbora Drenova i nedostatka financijskih sredstava, Vijeće 
predlaže da se pruži podrška Zboru i zatraži dodatna financijska potpora. Zbog sudjelovanja 
Zbora u svim važnijim događanjima na području MO Drenova potrebno je izbjeći gašenje te vrlo 
važne sastavnice kulturnih zbivanja na Drenovi.   
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo dati potporu radu Pjevačkog zbra 
DVD Drenova, te se obratiti nadležnom OGU za kulturu i Gradonačelniku Grada 
Rijeke.  

 
 
AD 9 
U pripremi je 31. broj Drenovskog lista planiran za travanj 2013. godine, s mnoštvom informacija 
i zbivanja na području MO Drenova u proteklom razdoblju.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
AD 10 
 
- Pristigli su zahtjevi gospođe Benaš iz Orešja, 2 i gospođe Ramić iz Drenovskog puta 19 za 

postavljenje prometnog ogledala i branika, te gospodina Mladena Frlana za priključak iz 
Kuzminačkog puta na Drenovski put za postavljanje prometnog ogledala.  
 

Zaključak:  

 Navedene zahtjeve Vijeće će uputiti Rijekaprometu d.d. Rijeka.  
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- Gospodin Mladen Frlan iz Lubanjskog uspona 4 dostavio je zahtjev za sanacijom asfalta na 

odvojku Lubanjskog uspona kod kućnih brojeva 4-10.  
 

Zaključak:  

 Navedeni zahtjev riješavat će se kroz Plan raspodjele sredstava komunalnih 
prioriteta . 

 
- Putem tajništva upućen je dopis Komunalnom redarstvu o probijanju puta uz rampu na putu 

koji vodi prema vodospremi.  
- Putem tajništva upućen je dopis KD Autototrolej o postavljanju voznog reda na autobusne 

čekaonice prema zahtjevu građana. 
- Pristigao je dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o zaštiti prava vlasništva 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s informacijom da je upravljanje tim zemljištem u 
djelokrugu Agencije za upravljanje državnom imovinom i Ureda Vlade, na temelju dopisa 
koje je VMO uputilo Ministarstvu o bespravnoj gradnji na području MO Drenova. Kopija 
dopisa VMO Drenova upućena je navedenoj Agenciji putem Ministarstva. 

 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
- Vijeću se obratio gospodin Črnjar sa zahtjevom o poticanju aktivnosti na uređenju poljskog 

puta – šetnice na spojnom putu Streljana – Drenova.  
Zaključak:  

 Vijeće će zatražiti informaciju od Direkcije plana, razvoja i gradnje.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri ( 4 ) stranice.  
 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

 


