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PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-10/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  25. travnja  2013. 

                       
ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

35. sjednica VMO Drenova održana je  25. travnja  2013. godine u 20.00  sati.  
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nađ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog raspodjele sredstava komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
2. Prijedlog g. Edija Karabaića – sportski sadržaji na području MO Drenova 
3. Problematika radnog vremena Cafe bara "Royal" – primjedba stanara Mrkopaljska 54 i 

56  
4. Naj Dan MO – osvojeno 1. mjesto – raspodjela sredstava nagrade 
5. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2013. 
6. Drenova na Korzu 20. svibnja Filodrammatica 
7. Pripreme za Dane Drenove srpanj 2013. 
8. Poziv za dodjelu godišnjih priznanja MO Drenova 
9. Razno: informacije i zamolbe građana  
 

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge građana za 
usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
(prioriteti).  
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Zaključak:  

 Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2014. godinu kako slijedi: 
 

1. Nastavak realizacije uređenja Cvetkovog trga 
2. Izrada idejnog projekta izgradnje parkirališta iza zgrade na Cvetkovom trgu 
3. Nastavak realizacije uređenja parkirališta u Ulici Braće Hlača jugozapadno od kućnih 

 brojeva 2, 4, 6 i 8 nakon izrade projekta u 2011. godini 
4.  Nastavak realizacije uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"nakon  izrade 

glavnog i izvedbenog projekta u 2011. godini 
5. Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja 
6. Nastavak uređenja nogostupa duž  Drenovskog puta 
7. Uređenje kolnika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6 
8. Uređenje kolnika u Ulici Lubanjski uspon nastavak iz 2012. 
9. Uređenje kolnika na spoju Ulice Lubanjski uspon i Ulice Grohovski put  k.č. 1238/5 
10. Uređenje nogostupa u Ulici Drenovski put u nastavku k.br. 176 prema križanju Ulice  

Svetog Jurja i Grohovski put 
11. Prometna signalizacija i postavljanje usporivača prometa (gljiva)na križanju Goranske ulice 

 i Ceste "A" 
12. Uređenje  površina za kontejnere za kućni otpad u Ulici Grohovski put iznad Grohova 

(3 platoa) 

 13. Proširenje javne rasvjete u Ulici Bok kod k.br 21-50 

14. Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska kod k.br 3 - 9 

15. Uređenje zelene površine iza zgrade u Ulici Bok kod k.br. 16 Ai B 

16. Sanacija odvodnje voda u Ulici Drenovski put 19 c i podizanje zaštitnog zida 

17. Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 21 i 22 do 50 

18. Uređenje nogostupa u Ulici Bok kod kućnog broja 2A DO 16 A,B, C 

 
Vijeće je odlučilo uputiti dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav s upitom o 
planiranoj izgradnju spoja Ceste "A" i Ulice Bok, u kontekstu zahtjeva građana s područja 
Boka odnosno uvrštenju njihovih zahtjeva u Plan prioriteta za 2014. godinu.  
Isto tako, od OGU za komunalni sustav  zatražit će se informacija o mogućnosti izgradnje 
parkirališta u zaleđu zgrade MO Drenova na Cvetkovom trgu zbog umanjenja broja parkirnih 
mjesta na trgu kod realizacije uređenja samoga trga.  
Od OGU za urbanizam zatražit će se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i prijenos 
vlasništva u korist Grada zbog nemogućnosti rješavanja određenih zahvata na području MO 
Drenova kao što je rješavanje parkirališta u Ulici Braće Hlača kod k.br. 2-8, revitalizacija 
platoa u Ulici Brca 8b, te uređenje prostora oko Lokvice s istočne strane sveučilišnog 
naselja.  
Vijeće će zatražiti očitovanje Rijekaprometa d.d. Rijeka o završetku radova na parkiralištu 
između Ulice Cvjetna i Ivana Žorža.  
Temeljem dopisa g. Gorana Šarića o uređenju parkirališta u Žminjskoj ulici na mjestu 
sadašnjeg igrališta i zelene površine, Vijeće je obavilo konzultacije sa Rijekaprometom koje 
je stajališta da na tom području nema tehničkih mogućnosti za uređenje parkirališta. Vijeće 
osim toga smatra da je pretvaranje zelenih površina u parkinge vrlo osjetljivo pitanje gdje 
mora postojati puni konsenzus svih zainteresiranih osoba, odnosno stanara. Prema tome, 
prvi korak za pokretača takve inicijative je prikupljanje potpisa, odnosno suglasnosti 
ovlaštenih suvlasnika stambenih zgrada u okružju. Tek nakon toga Vijeće će poduzeti 
korake k eventualnoj realizaciji.  
 
 
AD 2 
Sjednici Vijeća prisustvovao je gospodin Edi Karabaić uz predstavnike Nogometnog kluba Dedal s 
prijedlogom rekonstrukcije postojećeg školskog igrališta kraj Osnovne škole Fran Franković, ili 
izgradnje posve novog igrališta u blizini sveučilišnog naselja.  
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Zaključak:  

 Vijeće je primilo inicijativu na znanje. Za eventualnu realizaciju potrebno je zatražiti 
od OGU za urbanizam  prijedlog potencijalnih lokacija za sportske sadržaje, te 
modalitete izgradnje sportskih objekata na području Grada Rijeke.  
 

 
AD 3 
Vijeće je razmotrilo zahtjev suvlasnika stambenih zgrada iz Ulice Mrkopaljska k.br. 54 i 56 sa 
zamolbom da se radno vrijeme Caffe bara "Royal" koji se nalazi u garaži broja 56 skrati do 22.00 
sati. Caffe bar nalazi u više stambenoj zgradi i objektivno radno vrijeme do 24.00 sata predstavlja 
uznemiravanje građana i ometa njihov mir. 
 
 
Zaključak:  

 Vijeće smatra zahtjev građana opravdanim te će uputiti zahtjev OGU za 
poduzetništvo kako bi se poduzeli koraci za skraćenjem radnog vremena Caffe bara 
"Royal" do 22.00 sata. 
 

AD 4 
Povjerenstvo za ocjenu prijava po natječaju za najbolji Dan mjesnog odbora dodijelilo je MO 
Drenova najviše bodova i prvo mjesto uz novčanu nagradu od 7.000,00 kuna.  
 
Zaključak:  

 Vijeće će ostvarena sredstva koristiti isključivo namjenski za programske aktivnosti 
Vijeća: Dan MO, izdavanje Drenovskog lista i doček Svetog Nikole.  

 
 
AD 5 
Povodom Dana Svetog Vida održat će se sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke. Za MO 
Drenova  sudjelovat će boćarice i kartaši.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 6 
 
U ponedjeljak 20.svibnja s početkom u 19.00 sati priredbom Drenova na Korzu u prostoru 
Filodrammatice, predstavit će se drenovski slikari,  održat će se cjelovečernji koncert  Pjevačkog 
zbora i Klape DVD Drenova uz nastup učenika  Osnovne škole "Fran Franković" , te nastup 
pijaniste Stipe Bilića.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 7 
 
U sklopu priprema za Dane Drenove Vijeće se obratilo Odjelu gradske uprave za sport sa 
zamolbom za revitalizacijom nogometnog igrališta kraj Osnovne škole Fran Franković jer se zbog 
lošeg travnjaka već dvije godine odgađaju malonogometni turniri u sklopu Dana Drenove.  
Isto tako, Vijeće postavlja pitanje Odjelu gradske uprave za  odgoj i školstvo o istovremenom 
korištenju igrališta školske djece i građanstva. Naime, Vijeće ima saznanja i o incidentnim 
situacijama, gdje u školskim terminima nesavjesni građani okupiraju teren pa djelatnicima škole u 
okviru školskog programa nije moguće održavati satove tjelesne kulture.  
 
Zaključak:  

 Zbog opasnosti koju oštećena trava predstavlja za sve korisnike igrališta Vijeće će 
se obratiti Odjelima gradske uprave za sport, za odgoj i obrazovanje, za komunalni 
sustav, te Gradonačelniku Vojku Obersnelu.  
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AD 8 
Na temelju članka 7. Pravila Mjesnog odbora Drenova o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora Drenova upućuje poziv za dostavu 
prijedloga fizičkih i pravnih osoba kojima će se dodijeliti priznanje za doprinos u razvoju Mjesnog 
odbora Drenova. Rok za podnošenje prijedloga je ponedjeljak 3. lipnja 2013. godine u 12.00 sati. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je odlučilo objaviti poziv za dodjelu javnih priznanja za MO Drenova. Dodjela 
priznanja biti će na Svečanoj sjednici u mjesecu srpnju povodom obilježavanja Dana 
Drenove.   
 

AD 9 
- Vijeću se obratila gđa Škunca, ovlašteni predstavnik stanara s ponovnim dopisom gdje se traži 

uklanjanje kontejnera u Ulici Kućina 10 
 
Zaključak:  

 Vijeće je u protekle 3 godine vrlo intenzivno komuniciralo sa svim nadležnim 
službama te su od  njih zatražena a i  dobivena tehnička rješenja   kako u pogledu 
lokacije kontejnera, tako i u  pogledu prometnog rješenja. S  obzirom  da se radi o  
stručnoj problematici  za koju  su nadležni KD Čistoća i  Odjel gradske uprave za  
urbanizam Vijeće ne može  utjecati na njihovu stručnu  procjenu i predloženo 
rješenje.  Vijeće je nekoliko puta  izrazilo svoje rezerve na  predložena rješenja, no 
odgovor  nadležnih službi je bio  da su ona u  skladu s pravilima  struke. Vijeće 
smatra da je  poduzelo sve u okviru  svojih ovlasti, te preporuča  da se daljnja 
komunikacija  ostvari direktno s Odjelom  gradske uprave za urbanizam, 

 
Vijeću MO Drenova obratili su se građani sa zahtjevima za rješavanjem prometne problematike 

na području MO Drenova  u svrhu postizanja sigurnosti svih sudionika u prometu: 
- gđa Tajana Jedvaj za izlaz iz Goranske ulice na tzv. Cestu "A" sa zahtjevom za 

postavljenjem prometnih usporivača i betonskih gljiva 
 

- gosp. Goran Šarić s problematikom nepreglednog izlaza iz Žminjske u Ulicu braće Hlača 
koje se nije riješilo nakon pomicanja kontejnera za otpad jer se vozila i dalje parkiraju na 
rubnom dijelu Ulice braće Hlača, zatvaraju pogled, a prometno ogledalo nije dovoljno za 
sigurnost vozila koja izlaze iz Žminjske i iscrtavanjem parkirnih mjesta na zapadnom dijelu 
Žminjske ulice 

 
- gospodin Christian Grailach s problematikom frekventnog raskrižja Ulice Stanka Frankovića 

i Ivana Žorža, te s problematikom zapadnog kraja ulice Stranka Frankovića, kraj Gerovske 
ulice 
 

- stanari zgrade Drenovski put 19a -19d s problemom prebrze vožnje te nepreglednog 
zavoja, te nepostojanja pješačkih prijelaza za pješake, uz autobusnu stanicu. Problem se 
ne rješava već godinama, traži se usporavanje prometa i zaštita pješak 

 
 Zaključak:  

 Vijeće navedene zahtjeve smatra opravdanim te će se obratiti Rijekaprometu d.d. 
Rijeka i Odjelu za komunalni sustav. 

 
- Vijeću se obratio putem elektronske pošte g. Arači s upitom kada će Gornja 

Drenova dobiti dućane, osnovnu školu i pekaru,odnosno kada će se izgraditi 
kanalizacija i plinovod.  

Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Poslat je odgovor da Mjesni odbor ili 
grad ne otvaraju dućane ili pekare, dakle na privatnim je poduzetnicima da 
prepoznaju poslovnu priliku i naprave nešto. Za plinovod nema interesa od 
strane Energa.Kanalizacija će biti u nekoliko godina financirana od strane EU 
projekata. 
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- Vijeću se putem elektronske pošte obratio g. Lukarić s upitom o gradnji benzinske 
postaje Petrola na Drenovi.  

 
Zaključak:  

 Poslat je odgovor od strane Vijeća da navedena gradnja nije u nadležnosti 
MO.  

 
- Vijeću je dat na razmatranje Zapisnik o obilasku terena područja MO Drenova radi 

utvrđivanja komunalnog nereda te oštećenja objekata komunalne infrastrukture.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. potrebno je uputiti dopis Energu radi 
saniranja metalnih profila, te riješiti komunalnu problematiku u najkraćem 
mogućem roku putem nadležnih službi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od pet ( 5 ) stranica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

 


