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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22. veljače 2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 45. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
45. sjednica VMO Drenova održana je 22.veljače 2010. (ponedjeljak) u 17.00 sati u prostorijama 
MO Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
- Miljenko Glavan, član VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
- Ivica Brletić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:   
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
 
-  
Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Financijski plan MO Drenova za 2010. godinu 
2. Osvrt na održani sastanak u Rijeka prometu d.d. Rijeka 
3. Osvrt na stručnu raspravu i javno izlaganje o POS-ovim stanovima na Donjoj Drenovi 
4. Prijedlog za sastanak s Gradonačelnikom  
5. Programske aktivnosti mjesnog odbora za 2010. godinu 
6. Postava rampe od smjera sveučilišnih zgrada prema vodospremi Drenova 
7. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Financijskog plana sredstva 
za 2010. godinu za programske aktivnosti koje mjesni odbor planira realizirati u tekućoj godini 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2010. godinu. 
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AD 2 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima informaciju o održanom sastanku u 
"Rijekaprometu" d.d. Rijeka vezano za izgradnju nogostupa u Ulici Svetog Jurja. Zastoj je nastao 
zbog potpisivanja sporazuma s vlasnicima terena. S obzirom da je izgradnja nogostupa u interesu 
sigurnosti grañana, OGU za komunalni sustav dostavit će odgovarajuće rješenje.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao informaciju o održanoj Javnoj 
raspravi i izlaganju o POS-ovim stanovima na Donjoj Drenovi. Problemi na koje je Vijeće MO 
Drenova već ukazivalo, a tiču se krive lokacije POS-ovih stanova,  natječaja u kojem arhitektonsko 
rješenje ne zadovoljava uvjete POS-a, neadekvatna prometna infrastruktura i sam prilaz 
zgradama, nedovoljan broj parkirnih mjesta, problemi s kanalizacijskom mrežom i slično, Vijeće 
MO Drenova dostavit će OGU za urbanizam u obliku komentara na javnu raspravu.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo komentare na Detaljni plan ureñenja po programu  
POS-a na Donjoj Drenovi. 

 
AD 4 
Zbog nerješavanja stalnih problema na Drenovi: nedonošenja Urbanističkog plana Gornje 
Drenove,  neadekvatnog detaljnog plana ureñenja POS-ovih stanova na Donjoj Drenovi s 
neodgovarajućom komunalnom infrastrukturom, neizgradnje novog boćališta i realizacije ostalih 
projekata predsjednik Vijeća predlaže vijećnicima sastanak s Gradonačelnikom mr.sc. Vojkom 
Obersnelom u što hitnijem roku. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

 
 
AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na uvid materijal Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu o programskim aktivnostima mjesnih odbora za 2010. godinu. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
AD 6 
Na zahtjev vlasnika terena da se postavi rampa iz smjera Ulice Brdina prema Vodospremi 
Drenova,  Roberta Grohovca, Vijeće MO Drenova obratilo se Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav. Pristigao je odgovor da se rampa može postaviti i izabrati jednu od opcija - dodjelu 
ključeva vlasnicima terena.   
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog, koji treba realizirati nakon kontakta s 
vlasnicima terena. 

 
 
AD 7 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 

- Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav na zahtjev Vijeća MO Drenova, gdje se 
utvrñuje nužnost ograñivanja dječjeg igrališta s južne strane, u Sveučilišnom naselju, iznad 
crkve, čime bi se uklonila opasnost od pada djece na denivelaciji izmeñu igrališta i crkve. 
Nadalje, navodi se da bi dio ograde kojim se zatvara prolaz kroz igralište bio privremen i 
uklonio bi se nakon što se adekvatno riješi prolaz kraj crkve. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

 
 
 
- Zahtjev  gospoñe Zvjezdane Matušan iz Žminjske ulice 12, za orezivanjem kestena na koji je 
pristigao odgovor Odjela gradske uprave za komunalne djelatnosti po kojem orezivanje drvoreda 
za sada nije potrebno, ali se Odjel obvezuje stanje pratiti i po potrebi intervenirati.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
- Zahtjev  gospodina Bruna Lakošeljca za čišćenjem snijega u Ulici Rakaljski put zbog 
zdravstvenih problema, na što je Odjel gradske uprave odgovorio Vijeću da  će se Ulica Rakaljski 
put čistiti u trećem prioritetu Operativnog programa održavanja cesta. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
- Zahtjev gospoñe Vesne Manasijević  za čišćenjem snijega i leda na Kablarskoj cesti, na što je 
Odjel gradske uprave odgovorio Vijeću da  će se Kablarska cesta čistiti u trećem prioritetu 
Operativnog programa održavanja cesta, te da je intervencija posipanja izvršena 11. veljače 2010. 
godine. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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- Zahtjev gospodina Livia Smilovića za vraćanje tabele za oznaku Ulice Kampanja i provjeru 
oznake dijela Ulice Kučićki put.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je odlučilo zahtjev proslijediti nadležnim službama. 
 

 
 
 
 
Sjednica je završila u  19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


