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PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-10/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19. rujna 2013. 

                       
ZAPISNIK 

S 38. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

38. sjednica VMO Drenova održana je  19. rujna  2013. godine u 19.00  sati.  
 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Damir Popov, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 36.i 37. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Problematika pristupa Kučićevom selu, obraćanje g. Giannija Mihicha Vijeću 
2. Rebalans financijskog plana za 2013. godinu 
3. Realizacija komunalnih prioriteta utvrñenih planom za 2012. godinu 
4. Sastanak u OGU za urbanizam - osvrt 
5. Prijedlog Programa rada Vijeća MO Drenova za 2014. godinu, programi u okviru rada 

mjesne samouprave i Odjela za kulturu, te poduzetništvo 
6. Izvješće  Dani Drenove 2013. 
7. Izvješće Izbor najljepše okućnice 2013 i Izvješće sport  
8. Izdavanje 33. broja Drenovskog lista – aktualne teme na području MO 
9. Problematika Marišćine – neugodni mirisi do Drenove 
10. Ekološka akcija – Lokvica u suradnji s Udrugama Dren, Smart i Zona 
11. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
            Vijeću se na sjednici obratio gospodin Gianni Mihić ,Kučićki put 27 s problematikom 
ureñenja pristupnog puta naselju Kučićevo selo koja se ne rješava već dugi niz godina. Iako je 
Vijeće smatralo argumentaciju g. Mihića valjanom te je uvrštavalo ureñenje navedenog puta u 
prioritete za što je čak dobivena i lokacijska dozvola, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa 
projekt nije nikada realiziran.  
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Zaključak:  
• Vijeće smatra argumentaciju g. Mihića valjanom, te donosi odluku da se ponovno 

obrati  Odjelu gradske uprave za urbanizam i Gradonačelniku, uz kopije dosadašnje 
dokumentacije. 

  
AD 2 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za 
2013. godinu s obzirom da je došlo do izmjena u Financijskom planu, odnosno promjeni pozicija.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2013. 
godinu.  
 

AD 3 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je vijećnicima na raspravu Izvješće o realizaciji komunalnih 
prioriteta utvrñenih Planom za 2012. godinu i Izvješće o realiziranim radovima prenesenim iz 2011. 
godine. Sva Izvješća nalaze se i na web stranici MO Drenova.  
 
Temeljem dopisa Energa o nastaloj razlici sredstava po komunalnim prioritetima za 2013. godinu u 
iznosu od 18.843,00 kuna Vijeće je donijelo zaključak da se zahtjevi grañana rješavaju dinamikom 
kojom su pristigli u MO.   
 
Na sjednici Vijeća MO razmotrena je  i problematika suglasnosti koje grañani daju na izvoñenje 
radova na njihovom zemljištu a u sklopu realizacije prioriteta MO (nogostupi i slično) Vijeće je 
zauzelo stav da će  preporuka  OGU za komunalni sustav kojom se kaže da "nije uobičajeno 
važećim smatrati suglasnosti u slučaju postojanja bilo kakvih uvjeta od strane vlasnika zemljišta"  u 
potpunosti zaustaviti bilo kakve radove na ureñenju primarno nogostupa na prostoru MO Drenova. 
Naime, u velikom broju slučajeva vlasnici zemljišta dozvoljavaju proširenje nogostupa na račun 
njihove zemlje a zauzvrat traže manje ureñenje zidova koji se pomiču, ulaza i slično. Vijećnici MO 
su uložili znatan trud u proteklom razdoblju upravo u komunikaciji s grañanima i uvjeravanjima da 
ustupe dio svog zemljišta za potrebe izgradnje nogostupa. Posve je jasno da ukoliko nema 
mehanizma  za dogovor s grañanima (u smislu sitnih kompenzacija) ne može se očekivati da se 
planirane aktivnosti iz sredstava prioriteta mogu provoditi u zahtijevanom obimu.  
 
Nadalje, potrebno je zatražiti detaljnije pojašnjenje kada će točno početi radovi na ureñenju 
Cvetkovog trga jer je sa korisnicima poslovnih prostora u zgradi na trgu dogovoreno da će ih se na 
vrijeme i unaprijed obavijestiti o početku i dinamici radova, kako bi se svi mogli organizirati za čim 
bezbolnije "preživljavanje" radova na trgu. Komunikacija svih sudionika od najvećeg je značaja za 
uspješnu realizaciju ovog projekta. Posve je jasno da će korisnici poslovnih prostora pretrpjeti 
odreñenu štetu, odnosno znatan pad prometa pa  se mora osigurati da se svi radovi izvode u 
skladu s projektnim planom. isto tako, potrebno je održavati  tjedne koordinacijama gdje će se  
pratiti dinamiku izvoñenja radova  Potrebno je da se čim prije organizira sastanak  s izvoñačem 
radova kako bi razjasnili sve detalje oko projekta i time minimizirala potencijalna šteta.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zatražit će se sastanak s pročelnicom OGU za 
komunalni sustav kako bi se razjasnile eventualne nejasnoće.  

 
AD 4 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o održanom sastanku u OGU za urbanizam, 7. lipnja ove 
godine kojem su prisustvovali predstavnici OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, OGU za školstvo i OGU za sport. Tema sastanka bili su imovinsko-pravni odnosi 
vezani uz planirane projekte na području MO Drenova.  
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2014. 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 9.100,00 kuna, za tiskanje biltena – 
Drenovskog lista 8.400,00 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 2014. godinu u području sportsko-rekreacijskih  aktivnosti grañana mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, prijedlog Programa rada Vijeća MO 
za 2014. 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 2014. 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 2014. godinu – prijavu za 
djelatnost MO Drenova u suradnji s Pododborom za kulturu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedene prijedloge  Programa rada za 2014. godinu.  
 

  
 

AD 6 
Predsjednik Vijeća Damir Medved dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom 
programu Dana Drenove za 2013. godinu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada za 2013. 
godinu, Dani Drenove.  
 

AD 7 
Predsjednik Vijeća Damir Medved dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o provedenoj 
akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2013. godinu i Izvješće o održanom programu sporta.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješća o održanim programima.  
 
 
AD 8 
Završen je 33. broj "Drenovskog lista" koji uskoro izlazi iz štampe, grafički je novoopremljen 
zahvaljujući Robertu Zeneralu, grafičkom uredniku lista. List donosi mnoštvo zanimljivih informacija 
o aktualnim zbivanjima na Drenovi.  
 
Zaključak:  

• Vijeće će navedeno primilo na znanje.  
 
 

AD 9 
Predsjednik Vijeća osvrnuo se i na jednu od tema  "Drenovskog lista" - širenje neugodnih mirisa s 
Marišćine sve do gornje Drenove, odnosno Ulice Svetog Jurja. Predlaže da Vijeće zatraži 
očitovanje nadležnih službi s obzirom na problem koji se objektivno pojavio u više navrata ovoga 
ljeta.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
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AD 10 
Ekološka akcija ureñenja Drenovske lokvice održat će se u subotu, 21. rujna u suradnji s 
Udrugama Dren, Zona i Smart.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 11 
 
Vijeću MO Drenova obratili su se stanari Ulice Fužinska  sa zahtjevom za sanacijom stepeništa 
izmeñu kućnih brojeva 25 i 27. Putem tajništva poslan je zahtjev Rijekaprometu d.d. Rijeka, od 
kojih je pristigao odgovor da će se stepenište sanirati u okviru radova redovnog ordržavanja.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

Vijeću se obratila Grupa navijača HNK Rijeka sa zamolbom za crtanjem grafita na području MO 
Drenova, te je Vijeće uputilo zahtjev prema nadležnim službama. Pristigao je odgovor Komisije  za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke gdje se daje suglasnost za 
postavu grafita s natpisom Rijeka na betonskom zidu u Ulici Svetog Jurja kod k.br. 44.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

Vijeću se obratio gospodin Karahodžić sa zamolbom za ureñenjem kolnika u Ulici Kablarska cesta 
od kućnog broja 44 do 44H.  

 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Ureñenje kolnika može se planirati kroz Plan 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
 

Vijeću se obratila gospoña Božić sa zamolbom za postavljanje rasvjetnog tijela na adresi Podbreg 
26/B. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija se može  planirati kroz Plan 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  

 
 
 
 
Vijeću su pristigli dopisi:  
 
- Problematika u naselju Grohovu iz dopisa Firme "Juring" upućena je nadležnoj službi 

Komunalnog redarstva i KD Čistoća.  
- Zahtjev gñe Sučević za uklanjanje borova na adresi Bok 35 upućen je nadležnoj službi 

Komunalnog redarstva Odjela za komunalni sustav.  
- Dopis g. Samaržije iz Svetog Jurja 7 o nagibu prometnice i plavljenju objekata upućen je 

nadležnoj službi Komunalnog redarstva Odjela za komunalni sustav.  
- Dopis gospodina petra pavičića iz Boka k.b.r 16 B o puknuću potpornog zida upućen je 

nadležnoj službi Komunalnog redarstva Odjela za komunalni sustav.  
- Dopis gñe Radović o ureñenju stepeništa u Ulici Stanka Frankovića 16 upućen je nadležnoj 

službi OGU za komunalni sustav. Kako je stepenište izgrañeno isključivo za pristupanje ulazu u 
predmetnu zgradu, ne smatra se javnim i nije u nadležnosti Rijekaprometa da isto sanira 
sredstvima redovnog održavanja.  

- Vijeću se obratio gospodin Bešlić iz Ulice brune Francetića 23 sa zamolbom za zamjenu 
postojećih drvenih stupova električne energije zbog sigurnosnih razloga. Dopis je upućen 
nadležnoj službi HEP-a, Elektroprimorja Rijeka. 
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- Temeljem peticije grañana iz Ulice Bok, kućni brojevi 34-57 za preregulaciju prometa iz 

jednosmjernog u dvosmjerni Rijekapromet d.d. Rijeka poslao je dopis Vijeću MO da se slaže s 
prijedlogom te da će uputiti projekt preregulacije Gradu radi dobivanja potrebnih suglasnosti. 

- Temeljem dopisa gñe Sanje Janković za postavljanje semafora na raskrižju Grohovski put- 
Svetog Jurja-Lubanjski uspon pristigao je odgovor Rijekaprometa d.d. Rijeka gdje se navodi da 
bi se semaforizacija raskrižja teško provela bez ureñenih pješačkih prijelaza, koji zahtijevaju 
barem minimalno ureñene nogostupe, što znači da bi bilo potrebno prije grañevinski 
rekonstruirati raskrižje i izraditi nogostupe, za što bi trebalo prethodno izraditi projekte. 
navedeni problem trebao bi se privremeno riješiti povremenom ophodnjom prometne policije i 
kažnjavanjem prekršitelja na licu mjesta.   

 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet ( 5 ) stranica.  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

 


