
 1/4 

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-10/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  20. veljače 2014. 

                       
ZAPISNIK 

S 43. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

43. sjednica VMO Drenova održana je  20. veljače  2014. godine u 19.00 sati. 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Josip Nañ, član VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izjava  o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 
2. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2014. 

godini 
3. Problematika ureñenja pristupnih prometnica POS-ovim stanovima 
4. Ureñenje Cvetkovog trga – produžetak izvoñenja radova 
5. Aktivnosti Udruge Dren i Bez granica  
6. Predstavljanje Grupe solidarne razmjene i ekološke tržnice 
7. Razno - informacije i zamolbe grañana 

 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Damir Medved potpisnik je Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2013. kojom potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrñenih sredstava.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 2 
Temeljem javnog poziva za  podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 
2014. godini Vijeće MO Drenova predlaže gospodina Christiana Grailacha predsjednika 
Pododbora za kulturu u MO Drenova i urednika Drenovskog lista za dodjelu javnog priznanja. S 
obzirom na veliki opseg njegovog rada na području MO Drenova, ali i šire, na području Grada 
Rijeke predlaže se gospodina Grailacha Odboru za javna priznanja za naročite doprinose i 
promidžbu na području kulture, umjetnosti i zaštite i unapreñivanja prirodnog okoliša.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog kojim se gospodin Christian Grailach 
predlaže za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2014. godini.  

 
AD 3 
Vijeće MO Drenova je nezadovoljno dinamikom ureñenja prometnica koje su potrebne za 
nesmetano odvijanje prometa za potrebe postojećeg sveučilišnog naselja  i novih POS-ovih 
stanova. Kad je počela izgradnja POS-ovih stanova, bilo je posve jasno da se planirane 
prometnice ne mogu realizirati jer u tom trenutku nije bila riješena imovinsko-pravna problematika 
na planiranoj trasi koja bi to omogućila. Nakon što se za nekoliko mjeseci doseli novih stotinjak 
obitelji sa najmanje toliko automobila na tom području se može očekivati samo kaos. Nastupit će 
scenarij na koji Vijeće već godinama upozorava i koje je bilo jedan od glavnih argumenata zašto je 
Vijeće inzistiralo da se najprije riješi problematika prometnica a tek onda krene u izgradnju POS-
ovih stanova. Iz Rijekaprometa je pristigla obavijest o izvoñenju radova na proširenju kolnika u Ulici 
Brdina na dijelu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je donijelo zaključak da se požurnicom ponovno obrati Odjelu za komunalni 
sustav s obzirom na česte upite nezadovoljnih grañana o pristupu POS-ovim 
stanovima i zatraži hitno očitovanje.  

 
AD 4 
Radovi na Cvetkovom trgu produženi su zbog neodgovarajućih vremenskih prilika, odnosno kišnih 
dana što produljuje rok završetka radova. Prema informacijama Odjela za komunalni sustav 
dovršenje se očekuje u prvoj polovici mjeseca ožujka. Vijeće je nezadovoljno postojećim rješenjem 
ulaza u Ljekarnu Primapharme na Cvetkovom trgu čime se onemogućuje pristup invalidnim 
osobama.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je obratiti se Odjelu za komunalni 
sustav i zatražiti odgovarajući pristup invalidnim osobama Ljekarni na Cvetkovom 
trgu.  

 
AD 5 
Udruge Dren i Bez granica uspješno su održale "Noć na granici" u okviru Noći muzeja uz projekciju 
dva dokumentarna filma i predavanje Christiana Grailacha. Održan je i meñunarodni susret na 
inicijativu Udruge Dren, a u suradnji s Mjesnim odborom Drenova i uz punu podršku Grada Rijeke i 
riječke Turističke zajednice, dana 7. i 8. veljače u Rijeci. Upriličeni su "Dani drena 2014", uz 
sudjelovanje gostiju iz Austrije (regija Pielachtal), Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Udruge Dren 
iz Rijeke, čime započinje meñunarodna suradnja na očuvanju nasada drena i razmjena mišljenja i 
iskustava u načinima revitalizacije i iskorištavanja drena odnosno ploda drenjule u gastronomske 
ali i ekološko-turističke svrhe. 
U suradnji s Udrugom Zona 00 planirane su projekcije dokumentarnih filmova dva puta mjesečno u 
prostoru namijenjenom formiranju Zavičajnog muzeja Drenove, Drenovski put 138 a. Program je 
podržan od strane Odjela gradske uprave za kulturu.  
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 6 
U ime Grupe solidarne razmjene koja djeluje na području MO Drenova Vijeću su se obratile Dijana 
Kovačić i Dora Tkalec s planom razmjene namirnica eko proizvodnje i sjemena na Cvetkovom trgu 
gdje bi se postavili štandovi i okupljali stanovnici Drenove. Prva razmjena eko namirnica održala bi 
se na otvorenju Cvetkovog trga s 10-tak štandova za što je potrebno zatražiti od Grada Rijeke 
potrebne dozvole u suradnji s Vijećem MO Drenova.  
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i podržava navedenu inicijativu Grupe solidarne 
razmjene.  

 
AD 7 
 
7.1  
S obzirom na potpuno oštećenu cestu Grohovo – Lopača uslijed velikih odrona nakon dugotrajnog 
kišnog razdoblja Vijeće predlaže Odjelu za komunalni sustav alternativnu, staru prometnicu koja je 
od Lopače vodila preko Lubanja do Drenove. Ta prometnica je gotovo cijelom dužinom na čvrstom 
terenu (osim na jednom manjem dijelu koji je urušen) te bi se po procjeni Vijeća mogla lakše 
osposobiti za (barem privremeno) prometovanje dok se ne osposobi glavna cesta. 
7.2  
Vijeću je pristigla obavijest Rijekaprometa d.d. Rijeka, na traženje Direkcije za urbanizam, da se 
dostavi  suglasnost Osnovne škole "Fran Franković" sa rješenjem iz Idejnog projekta, odnosno 
položajem gdje je planiran smještaj kontejnera za komunalni otpad. Mišljenje je Vijeća da je bolja 
pozicija s druge strane igrališta odnosno na rubu kružnog toka, u tom slučaju kamion Čistoće ne 
mora ulaziti u prostor škole, što je uvijek potencijalna ugroza djece.  
7.3 
Vijeću je pristigla obavijest KD Čistoća o aktivnostima vezanim uz uspostavu integriranog sustava 
primarne selekcije otpada na području Grada Rijeke i rasporedom lokacija za postavljanje 
tipiziranih spremnika za primarnu selekciju otpada na području MO Drenova. Info točka za 
informiranje grañana MO Drenova predložena je za 27. veljače 2014. godine u Ulici Ivana Žorža 
bb, kraj ambulante.  
7.4 
Na upit gospoñe Radoslović iz Kablarske ceste 23 za postavljanjem rasvjete na već postojeći stup, 
pristigao je odgovor Komunalnog sustava da se radi o privatnom dvorištu i o stupu HT. Rasvjeta se 
postavlja na javnim površinama, a u blizini kućnog broja 23 su već postavljene dvije svjetiljke.  
7.5 
Na upit gospodina Starčevića o postavljanju ležećih policajaca u Ulici Stanka Frankovića pristigao 
je odgovor Rijekaprometa d.d. Rijeka gdje se navodi da su u navedenoj ulici postavljene vibro 
trake koje koriste vozačima da ih se upozori na obvezatno smanjenje brzine na cesti. Ležeći 
policajci postavljaju se isključivo na lokacijama gdje je potrebno smanjiti brzinu na minimum da bi 
ih se mogle preći tj. u blizini mjesta gdje se kreće veliki broj pješaka, pješačkih prijelaza ili u blizini 
opsanih raskrižja. U konkretnom primjeru radi se o ravnom dijelu ceste gdje je velika dužina 
preglednosti izmeñu vozača i pješaka, što inače omogućuje sigurno kretanje svih sudionika u 
prometu. 
7.6 
Pristigao je upit gospoñe Matešić o izgradnji kanalizacije u Ulici Orlanda Kučića na koji je KD 
Vodovod i kanalizacija uputio sljedeći odgovor: "što se tiče stvaranja uvjeta za priključenje na 
kanalizaciju u Ulici Orlanda Kučića, u drugoj polovici ove godine planiran je početak gradnje oko 
4,2 kilometra sanitarne kanalizacije na području južnog dijela Donje Drenove.  Radovi će se izvoditi 
u ulicama Braće Hlača, Drenovski put, Severinska ulica, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, odvojak 
Paškinovac na području MO Drenova i u ulicama Ivo Lola Ribara i Škurinjskih žrtava na području 
MO Škurinje. Investicija osim gradnje sanitarna kanalizacija obuhvaća i rekonstrukciju oko 380 
metara postojeće mješovite kanalizacije, gradnju 680 m oborinske kanalizacije i 1 upojne 
grañevine te će se s ovim svim radovima istovremeno izvoditi i prateći radovi na 2.040 metara 
vodovoda. Očekujemo da bi radovi najranije mogli započeti u kolovozu ove godine i trajat će oko 
13 mjeseci. U ovom trenutku još uvijek nismo u mogućnosti navesti točniji datum početka radova 
jer realizacija investicije ovisi o procedurama Europske banke za obnovu i razvoj, čijim se kreditom 
financira". Više informacija, kao i slikovni prikazi, što će se sve graditi putem ovog kredita i na 
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kojem području dostupno je na web stranicama KD Vodovod i kanalizacija.  
7.7 
Temeljem upita gospodina Stjepana Aračija o izgradnji javne kanalizacije na području Gornje 
Drenove dostavljen je odgovor KD Vodovod i kanalizacija: "Svi nedostajući dijelovi sustava javne 
odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, tj. na području grada Rijeke i Kastva te općina 
Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja planiraju se graditi sufinancirano iz EU fondova. Radi 
ostvarenja planiranog u tijeku je izrada potrebne projektno-studijske dokumentacije za aplikaciju. 
Sastavni dio te projektne dokumentacije je i ona kojom se rješava pitanje dogradnje javne 
kanalizacije na području Gornje Drenove. Prioriteti u gradnji i njezina dinamika bit će poznata 
nakon odobrenje EU sredstava. Ukoliko EU komisija aplicirani Projekt prihvati i odobri ga u 
cijelosti, očekujemo da bi se najveći dio nedostajuće kanalizacije izgradio, pa tako i ona na 
području Gornje Drenove, u razdoblju od 2015. do 2019. godine.  
Što se tiče upita o plinifikaciji Gornje Drenove u odgovoru KD Energo stoji: " Ove  i sljedeće dvije 
godine Energo će pratiti radove na izgradnji kanalizacije na dijelu Donje Drenove, Srdoča, Pehlina i 
Gornjeg Zameta  gdje su se ankete i analize isplativosti pokazale pozitivnima. Uz radove na 
sadašnjim projektima, raditi će se planovi plinofikacije i analize za ostala područja Grada Rijeke pa 
tako i za područje Gornje Drenove".  
7.8 
Pristigla je prijava gospodina Juretića o urušavanju potpornog stupa metalnog mosta preko Rječine 
u naselju Grohovo koja je proslijeñena nadležnom Komunalnom sustavu. Komunalno redarstvo je 
obavijestilo nadležne službe o poduzimanju hitnih mjera. TD Rijekapromet je osigurao pristupe 
mostu na način da je zapriječio prolazak pješacima, a djelatnici Hrvatskih voda su angažirani na 
uklanjanju naplavina kako bi se spriječilo daljnje oštećenje mosta. Nakon povlačenja vode poduzet 
će se potrebne mjere za sanaciju mosta.   
7.9 
Pristigao je dopis gñe Štefan o označavanju Ulice Tonići  i zahtjev za premještanjem oznake ulice  
na vidljivo mjesto. Zahtjev je potrebno uputiti nadležnim službama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri ( 4 ) stranica. 
 
Sjednica je završila u 20.30 sati. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 
                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

  

  
 


