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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-10/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  13. rujna 2012. 

                       
ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

30. sjednica VMO Drenova održana je  13. rujna 2012. godine u 19.00  sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Damir Popov, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2012. i 
2013. godinu – nadopuna i izmjene 

2. Izvješće nakon održanog sastanka u OGU za komunalni sustav - bespravna gradnja na 
području MO Drenova  i ostali problemi komunalne infrastrukture 

3. Problematika financiranja 30. jubilarnog broja Drenovskog lista 
4. Prijedlog Programa rada Vijeća MO Drenova za 2013. godinu, programi u okviru rada 

mjesne samouprave i Odjela za kulturu, te poduzetništvo 
5. Izvješće  Dani Drenove 2012. 
6. Izvješće Izbor najljepše okućnice 2012 
7. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je vijećnicima na raspravu prijedlog izmjene i dopune 
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2012. i 2013. godinu u  
stavkama:  

 8. 5. Ureñenje kolnika i postojećih puteva u Ulici Svetog Jurja od kućnog broja 38 do kućnog 
broja 46 u iznosu od 30.000,00 kuna i 

8. 14. Nastavak ureñenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta u iznosu od 
25.000,00 kuna 
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Kako se zemljište predviñeno za ureñenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja nalazi u privatnom 
vlasništvu, Vijeću MO Drenova vlasnici terena nisu dostavili na vrijeme potrebne suglasnosti, pa se 
time navedene stavke ne mogu realizirati. Predlaže se sredstva iz navedenih stavki (sveukupno 
55.000,00 kuna) preusmjeriti u nastavak ureñenja nogostupa duž Ulice Drenovski put.  
Kako ne bi propala sredstva MO uložena u izradu projektne dokumentacije kao i ishoñene dozvole 
predlaže se izmjena Plana prioriteta za 2013. godinu i dodavanje stavke : Izgradnja Cvetkovog 
trga. 
        S obzirom na financijska ograničenja i već dogovoreni redoslijed rješavanja projekata na 
Drenovi, odlučeno je da se stavka 2. iz  Plana prioriteta – Parkiralište kraj Osnovne škole "Fran 
Franković" prebaci na 2014. godinu.  

 
Zaključak:  

• Vijeće je prihvatilo prijedlog izmjene i dopune prioriteta za 2012. i 2013. godinu.  
 
 
 
AD 2 
       Predsjednik VMO Damir Medved obavijestio je vijećnike o održanom sastanku u Odjelu za 
komunalni sustav s pročelnicom Irenom Miličević i suradnicima. Teme su bile sljedeće:  

1. Realizacija autobusnog okretišta u Ulici Svetog Jurja 
2. Bespravna gradnja na području MO Drenova 
3. Spora realizacija projekata na području MO Drenova 
4. Preuzimanje stare zgrade granice – Drenovski put 138/A 
5. Priprema jubilarnog 30. broja Drenovskog lista – prilog razvoj komunalnog sustava na 

Drenovi  
  
 
Zaključak:  
Vijeće je zaključilo nastaviti na rješavanju problema bespravne gradnje na Drenovi, 
ponovnim obraćanjem nadležnim službama, Odjelu gradske uprave za urbanizam, 
gradonačelniku Vojku Obersnelu, kao i  KD Vodovod i kanalizacija i Elektroprimorju Rijeka. 
Isto tako nastavlja s ostalim projektima navedenim u promemoriji.  
Promemorija sastanka održanog u Odjelu za komunalni sustav sastavni je dio ovoga 
zapisnika. 
 
AD 3 
 

Predsjednik VMO Damir Medved obavijestio je vijećnike o održanom sastanku s pročelnikom 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Mladenom Vukelićem na temu financiranja 30. jubilarnog 
broja Drenovskog lista. Očekuje se podrška Odjela za samoupravu i upravu i gradonačelnika Vojka 
Obersnela za izdavanje ovog  jubilarnog izdanja Drenovskog lista kako bi se održao kontinuitet 
izlaženja prema planu aktivnosti. Isto tako potrebno je razmotriti pitanje rješavanja prostora za 
potrebe budućeg Zavičajnog muzeja Drenove za što je najprikladnija zgrada tzv. granice , 
Drenovski put 138/A. 
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2013. 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 te aktivno uključivanje u akcije Crvenog križa.  
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2013. godinu u području sportsko-rekreacijskih  aktivnosti grañana mjesnih 
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odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, prijedlog Programa rada Vijeća MO 
za 2013. godinu u akciji Birajmo najljepšu okućnicu, balkoni i prozor mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2013. godinu u 
području ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO 
Drenova, te prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu – prijavu za 
djelatnost MO Drenova u suradnji s Pododborom za kulturu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedene prijedloge  Programa rada za 2013. 
godinu.  

 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća Damir Medved dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom 
programu Dana Drenove za 2012. godinu. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješća o realiziranom programu rada za 2012. 
godinu, Dani Drenove.  

 
AD 6 
Predsjednik Vijeća Damir Medved dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o  
provedenoj akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2012. godinu.  

 
Zaključak: 

 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada za 2012. 

godinu,  Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2012. godinu.  
 

AD 7 
   
- Temeljem zahtjeva grañana i potpisane peticije od 1. rujna 2012. godine za ureñenjem Ulice 

Bok od kućnog broja 13 do 2A upućen je povratno dopis s odgovorom da je u tijeku 
finalizacija projektne dokumentacije i ishoñenje dozvola za cjelovito rješenje područja Bok u 
dijelu spoja na Drenovski put, odnosno konačno dovršenje Ceste A. Prije bilo kakvih daljnjih 
investicija na tom području potrebno je sačekati navedeno konačno rješenje kako bi se 
izbjegli nepotrebni dvostruki radovi odnosno riješio i dio zahtjeva grañana a ostatak bi se 
finalizirao kroz prioritete mjesnog odbora.  

- Temeljem dopisa gospodina Elvisa Žica o rješavanju komunalnog i ostalog nereda u Ulici 
Brdina kod kućnog broja 16 upućen je dopis gospodinu Žicu o obraćanju nadležnom kontakt 
policajcu i komunalnim radarima.  

- Temeljem dopisa VMO Drenova Odjelu za komunalni sustav po pitanju sanacije umjetne 
trave na nogometnom igralištu kraj Osnovne škole Fran Franković, pristigao je odgovor 
navedenog  Odjela kako nisu u mogućnosti s obzirom na trenutnu financijsku situaciju 
osigurati sredstva za zamjenu umjetne trave. Od OGU za odgoj i školstvo zatražena je 
suglasnost za uklanjanje opasnog dijela ograde čije radove je Odjel za komunalni sustav u 
mogućnosti financirati.  

- Upućen je dopis KD Čistoća za postavljanje dodatnog kontejnera za otpad kod kućnog broja 
38 u Ulici Drenovski put temeljem zahtjeva gospodina Ranka Superine.  

- Upućena je požurnica KD Kozala sa zahtjevom za uklanjanje stabla na starom drenovskom 
groblju temeljem peticije grañana zbog opasnosti njegova urušavanja. 

- Temeljem zamolbe Župnog ureda BDM Karmelske za podrškom da se uredi spomenik Ivanu 
Cvetku na starom drenovskom groblju te da se nakon ureñenja grobno mjesto koristi za 
sahranu župnika Župe BDM Karmelske, Vijeće je uputilo dopis KD Kozala konstatirajući 
svoju podršku Župnom uredu. KD Kozala zatražilo je da se predstavnik korisnika mjesta 
Župe BDM Karmelske osobno obrati u Tehnički ured KD Kozala radi dogovora oko sanacije 
te izdavanja potrebnih odobrenja.  
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- Temeljem nezadovoljstva grañana iz Ulice Kućina o postavljanju kontejnera za krupni otpad 
kraj kućnog broja 10  i dopisa ovlaštenog predstavnika suvlasnika stambene zgrade VMO 
Drenova, upućen je dopis Odjelu gradske uprave za urbanizam u čijoj je nadležnosti 
konačno rješenje lokacije kontejnera nakon izvida relevantnih službi 

- Vijeću je data obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana 
ureñenja Grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 
Rijeke.  

- Vijeću je pročitan poziv na obilježavanje 25. obljetnice djelovanja Osnovne škole Fran 
Franković.  

 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
- Vijeću je pristigao dopis stanovnika Goranske ulice sa zahtjevom da se ulica prometno uredi.  
 
Zaključak:  

• Zaključak je Vijeća da se od grañana zatraži konkretnija informacija o traženom 
ureñenju kako bi se zahtjev mogao usmjeriti za rješavanje kroz Plan komunalnih 
prioriteta.   

 
 
- Iz Odjela gradske uprave za urbanizam pristigla je inicijativa o preimenovanju Ulice Bok, 

odnosno inicijativa za novim imenovanjima novoizgrañenih ulica na tom području zbog sve 
više novoizgrañenih objekata koji traže dodjelu novog broja.  

 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  Nakon prikupljanja podataka o fondu imena 
ulica donijet će se konačni prijedlog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.  
 
 
 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

 


