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PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-10/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  30. siječnja 2014. 

                       
ZAPISNIK 

S 42. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

42. sjednica VMO Drenova održana je  30 siječnja 2014. godine u 20.00 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Drenova za 2013. godinu 
2. Financiranje programskih aktivnosti VMO u 2014. godini 
3. Preraspodjela sredstava komunalnih prioriteta za 2013. godinu 
4. Postavljanje spomenika poginulim braniteljima na Cvetkovom trgu 
5. Program javnih potreba u kulturi – suradnja s Udrugom Zona 
6. Inicijativa na uspostavi Eko tržnice Drenova 
7. Korištenje prostora Zavičajnog muzeja, planovi i aktivnosti Udruge bez granica 
8. Aktivnost Udruge Dren na meñunarodnom susretu udruga u Rijeci 
9. Razno - informacije i zamolbe grañana 

 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Damir Medved dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvješće o radu Vijeća 
MO Drenova za 2013. godinu.   
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO Drenova za 2013. godinu.  
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AD 2 
Prema odluci Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora u 2014. godini na 
području Grada Rijeke, Mjesnom odboru Drenova odobreno je 20.000,00 kuna za realizaciju 
programa: izdavanje biltena - Drenovskog lista, Dana Drenove i Dočeka Svetog Nikole.  U 
području sportsko rekreativnih aktivnosti grañana za 2013. godinu, Odjel gradske uprave za sport 
sufinancirat će program VMO Drenova s 1.500,00 kuna. Odjel za kulturu temeljem Programa 
javnih potreba za program VMO Drenova "Ususret Zavičajnom muzeju" sufinancirat će program s 
iznosom od 4.000,00 kuna. Odjel za poduzetništvo sufinancirat će akciju "Birajmo najljepšu 
okućnicu" s iznosom od 800,00 kuna.  
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

AD 3 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti predložila je Vijeću MO Drenova da se sredstva u 
skladu s Planom prioriteta za 2013. godinu za ureñenje početka Ulice Orešje na spoju s Ulicom 
Drenovski put preusmjere na lokacije ureñenja zelenih površina u Ulici Stanka Frankovića kod 
kućnih brojeva 25-31, ureñenje zelene površine na spoju Cvjetne ulice kod kućnog broja 13  i Ulice 
Stanka Frankovića, te ureñenje zelene površine u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6. 
  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
 

 
AD 4 
Vijeće se  obratilo Odjelu gradske uprave za urbanizam kako bi se realizirala izgradnja spomenika 
poginulim hrvatskim braniteljima s područja Drenove na Cvetkovom trgu predviñena u samom 
projektu ureñenja trga. Pristigao je odgovor Odjela gradske uprave za urbanizam gdje se predlaže 
da MO Drenova izradi prijedlog spomenika, odnosno angažira umjetnika ili stručnjaka koji će 
izraditi idejno rješenje. S obzirom da za lokaciju spomenika postoji projekt ureñenja Cvetkovog 
trga, suglasnost Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada 
Rijeke nije potrebna.  
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je zatražiti suradnju s lokalnim 
umjetnicima. Isto tako potrebno je obratiti se MUP-u i Uredu za obranu. 

 
 
AD 5 
Odjel za kulturu temeljem Programa javnih potreba za program VMO Drenova "Ususret 
Zavičajnom muzeju" sufinancirat će program s iznosom od 4.000,00 kuna. Udruga Dren i Bez 
granica u suradnji s Vijećem MO i Udrugom Zona 00 planiraju tijekom 2014. godine održati niz 
projekcija dokumentarnih filmova s ekološkim i povijesnim tematikama, po mogućnosti dva puta 
mjesečno. 
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 6 
Predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne o aktivnostima Grupe solidarne razmjene koja djeluje na 
području MO Drenova.  Planira se razmjena namirnica eko proizvodnje i sjemena na Cvetkovom 
trgu gdje bi se postavili štandovi i okupljali stanovnici Drenove, eventualno subotom, uz razne 
dodatne sadržaje po uzoru na slične projekte u Zapadnoj Europi i Istri.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
 
AD 7 
Predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne o planiranim aktivnostima Udruge štovatelja baštine Bez 
granica za 2014. godinu. U suradnji s Vijećem MO Drenova planira se obilježavanje ovogodišnje 
Noći muzeja , uz prigodna predavanja i projekciju filmova. Projekcije dokumentarnih filmova 
ekološkog i povijesnog karaktera planiraju se dva puta mjesečno, planira se izdavačka djelatnost , 
reizdanje knjige Christiana Grailacha, predavanje o Ivanu Grohovcu. Potrebno je poduzeti 
odgovarajuće mjere na sanaciji cijele zgrade na Drenovskom putu 138 a, eventualno kroz fondove 
Eu u suradnji s Gradom Rijeka.  Isto tako, potrebno je ispitati mogućnost preuzimanja zgrade u 
cjelosti, ponuditi ostalim korisnicima alternativni prostor, čime bi se omogućila ekspanzija aktivnosti 
Udruge Bez granica, odnosno omogućila trajna lokacija za Zbor DVD Drenova, Čakavsku katedru i 
ostale sadržaje iz područja kulture.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je obratiti se nadležnim službama 
Grada Rijeke za rješavanje pitanja korištenja zgrade na Drenovskom putu 138 a.  

 
 
AD 8 
Udruga Dren u suradnji s Gradom Rijeka i Vijećem MO Drenova inicijator je meñunarodnog 
susreta gradova koji se bave očuvanjem nasada drena. Planirano je dogañanje za  7. i 8. veljače, 
što označava  početak  suradnje na revitalizaciji nasada drena i eventualno zajedničko 
kandidiranje za europske projekte.   
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 9 
 
9.1 Vijeću se obratio gospodin Petar Vasiljević sa zahtjevom za postavljanjem ulične rasvjete na 

lokaciji Orešje, kućni broj 14.  
 

Zaključak:  
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija navedenog zahtjeva može se 

planirati kroz Plan komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
 
 
9.2 Vijeću se obratio gospodin Eduard Šimetić s problematikom postolja za kontejnere za otpad, 

diferenciranjem kućnog otpada i održavanjem  predavanja o kućnim kompostanama.  
Pristigao je odgovor KD Čistoća u kojem se navodi: " kod pozicija za kontejnere a vezano za 
Mrkopaljsku ulicu gdje su kontejneri locirani na izlazu iz Mrkopaljske ulice, zbog proizvoñača 
komunalnog otpada stanara prvog dijela Mrkopaljske ulice nitko ne želi kontejnere za komunalni 
reciklažni otpad ispred svojeg ulaza. Vraćanje kontejnera kod kućnog broja 25 je unazad više 
godina pokušavana ali su stanovnici ulice samoinicijativno srušili nišu gdje su se kontejneri nalazili 
i na tom mjestu parkirali svoja vozila. Nitko ne želi kontejnere i dolazi do preseljenja kontejnera od 
strane treće osobe.  
Kontejneri se ne mogu učvrstiti na kolniku, pogotovo ne u ovolikom broju radi samog izlaza iz ulice. 
Za učvršćivanje kontejnera potrebno je stručno mišljenje djelatnika Rijeka prometa a vezano za 
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Sigurnosti cestovnog prometa i Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata. 
Ujedino je to odgovor na drugo pitanje – teško je pronaći lokaciju za komunalni i reciklažni otpad tj. 
zonu u tipu većeg reciklažnog dvorišta jer su sve do sada predložene lokacije uz veliko 
nezadovoljstvo odbijene od strane grañana na području Drenove. Jedna od lokacija bila je 
Drenovski put iznad streljane.  
Predavanja o kompostiranju zelenog otpada koja provodi KD Murvica na otoku Krku pokazala su 
da bi se tako nastao otpad mogao iskoristiti, ali ne i za sve, kako ne bi došlo do loših iskustava bez 
stručnog nadzora. Što se tiče kompostera KD Čistoća je nabavila 300 kompostera za područje 
Općine Viškovo, Kako je to područje gdje ima veći broj okućnica ta se odluka pokazala kao pun 
pogodak." 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
9.3  Pristigla je obavijest Odjela za komunalni sustav gdje se odobrava TD Rijekapromet da 
izmijeni režim prometa u Ulici Bok na način da se glavnim dijelom Ulice Bok omogući dvosmjerno 
prometovanje vozila. Izmjena režima prometovanja provest će se postavom vertikalne i 
horizontalne signalizacije prema Projektu preregulacije prometa. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
9.4 Vijeću je ponovno pristigao zahtjev Livije i Valtera Racara za ureñenje kolnika u Ulici 
Proslopski put gdje su bespravno sagrañene 2 garaže zbog kojih je stopirano ureñenje puta. 
Putem Direkcije za komunalno redarstvo predmet je upućen Grañevinskoj inspekciji. Do sada 
nema još odgovora nadležnih službi. Upit je ponovno upućen Direkciji za komunalno redarstvo.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
9.5 Gospodin Gianni Mihic dostavio je Vijeću na znanje kompletnu dokumentaciju vezanu za 
problematiku ureñenja pristupnog puta dijelu naselja Kučićevo selo gdje su neriješeni imovinsko-
pravni odnosi te se do sada nije pristupilo ureñenju puta.  
  
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri ( 3 ) stranica. 
 
Sjednica je završila u 20.30 sati. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 
                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

  

  
 


