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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-10/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20. rujna 2011. 
                       

ZAPISNIK 
S 20. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
20. sjednica VMO Drenova održana je  20. rujna 2011. (srijeda) u 18.30 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Damir Popov, član VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješća o realiziranim programima: Danima Drenove, Sportskom programu, provedenoj 

akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 
2. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012.godinu – prijava za  djelatnost MO 

Drenova 
3. Program rada Vijeća MO  za 2012. godinu 
4. Prijava programa za područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti za 2012. godinu 
5. Prijava programa za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2012. godinu 
6. Prijava za područje ekoloških aktivnosti grañana MO za 2012. godinu 
7. Problematika komunalne infrastrukture na Drenovi  
8. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Damir Medved dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješća o 
realiziranim programima: Danima Drenove, Sportskom programu, provedenoj akciji Birajmo 
najljepšu okućnicu i balkon i Programu kulture za 2011. godinu.  
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Zaključak: 
 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješća o realiziranim programima rada za 2011. godinu:   
Danima Drenove, Sportskom programu, provedenoj akciji Birajmo najljepšu okućnicu i 
balkon i Programu kulture.  
 

 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova gdje se u suradnji s 
Pododborom za kulturu predlažu programi održavanja likovne radionice i izložbe u prostoru 
Filodrammatice, programi i priredbe Zbora i Klape DVD Drenova, čakavska večer na Drenovi, 
izložba likovnih umjetnika s područja Drenove, stručna predavanja o osnivanju Zavičajnog muzeja 
Drenova, održavanje sajma Drenjule.  
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2012. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova 

 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2012. godinu financiranih ili sufinanciranih iz 
sredstava odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi 
sveukupno 20.000,00 kuna, od čega se za Dane Drenove traži 9.334.40 kuna, za tiskanje biltena – 
Drenovskog lista 8.265,60 kuna, te za Doček Svetog Nikole 2.000,00 kuna. Isto tako, planira se 
realizirati programe iz područja zdravstva: organizacija akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, 
praćenje aktivnosti Dobrovoljnih darivatelja krvi, aktvino uključivanje u akcije Crvenog križa, 
koordinacija aktivnosti s udrugom umirovljenika Drenova te organiziranje predavanja na temu 
modernih bolesti sadašnjice.  
  
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2012. godinu  te 
zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijavu programskih aktivnosti mjesnog odbora 

financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
za 2012. godinu, kao i prijave programskih aktivnosti : Dane Drenove 2012., 
Izdavanje biltena i Doček Svetog Nikole. 

 
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2012. godinu u području sportsko-rekreacijskih  aktivnosti grañana mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova. 
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2012. godinu za 
područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti grañana mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu. 

 
 
 



 3/4 

AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2012. godinu u akciji Birajmo najljepšu okućnicu, balkoni i prozor mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2012. godinu za 

akciju Birajmo najljepšu okućnicu,balkon i prozor mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu. 

 
 
AD 6 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2012. godinu u području ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2012. godinu za 

područje ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – 
prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu. 

 
 
 
AD 7 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je pročitao vijećnicima dopis upućen Elektroprimorju Rijeka o 
rekonstrukciji distributivne mreže na području Drenove i zamjeni drvenih stupova. Isto tako, 
upućen je dopis KD Vodovod i kanalizacija gdje se traži detaljniji hodogram aktivnosti na području 
Drenove.   
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
AD 8 
 
Predsjednik je obavijestio Vijeće o dopisu gosp. Juretića, Firma Juring o komunalnoj problematici u 
Grohovu – odlaganju otpada, zapuštenom području oko napuštenog objekata Vodogradnje, 
zamolbu za postavljanje uočljivijih oznaka na ulazu u naselje.  
 

Zaključak: 
• Putem tajništva je poslana obavijest nadležnim službama (komunalnom redarstvu i 

Županijskoj upravi za ceste) za otklanjanje problema.  
  
 
 
Vijeću je pristigao dopis Gradske knjižnice Rijeka o sigurnosnom problemu i okupljanju mladeži 
koja stvara nered ispred Ogranka Drenova Gradske knjižnice Rijeka. I u dopisu gosp. Juretića, 
Firma Juring, o problematici u Grohovu navodi se situacija učestalog okupljanja mladeži i 
devastacija postojeće ruševine na Grohovskom putu.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo obratiti se nadležnoj Policijskoj postaji. 
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Vijeću je pristigao dopis gospodina Marina Štefana o obilježavanju lokacije bivšeg (prvog) 
drenovskog groblja.  
 

Zaključak: 
• Vijeće nije prihvatilo navedeni prijedlog.  

  
 
 
 
Vijećnik Walter Volk ukazao je problem na Drenovskom putu sa začepljenim šahtama i granama 
koje iz privatnih posjeda prelaze na pješačke staze.  
 

Zaključak: 
• Putem tajništva je poslana obavijest nadležnim službama (komunalnom redarstvu i 

Županijskoj upravi za ceste) za otklanjanje problema.  
  
 
 
S obzirom da se semaforizacija raskrižja Ulice braće Hlača i Ivana Žorža još nije realizirala, a  
zahtjevi grañana,  s obzirom na početak nove školske godine su ponovno aktualizirani, vijećnici 
ponovno inzistiranju na postavljanju  pitanja nadležnim službama o realizaciji planiranog. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo ponovno se obratiti OGU za komunalni sustav i TD Rijekapromet 

d.d. s obzirom da postoji i Odobrenje OGU za komunalni sustav za izvršenje istog.  
  
 
 
Predsjednik je obavijestio Vijeće o dopisima pristiglim u proteklom periodu:  
- Dopis OGU za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenja o Zakonu o postupanju s 

nezakonito izgrañenim zgradama 
- Pozivnicu MO Brašćine-Pulac za obilazak Riječkih utvrda Katarina na Pulcu 
- Pozivnicu TZ Grada Rijeke za dodjelu nagrada i priznanja sudionicima akcije "Više cvijeća 

manje smeća" 
- Obavijest OGU za komunalni sustav o radovima u Ulici Bok – izgradnja vodovodnih ogranaka 
- Obavijest OGU za komunalni sustav o radovima KD Vodovod i kanalizacija u Ulici Kučićki put  
- Dopis gosp. ðudarića o antenama na Drenovi  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

  
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (4) stranice.  
Sjednica je završila u 21 sat. 

 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


