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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-10/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  21. prosinca 2011. 
                       

ZAPISNIK 
S 23. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
23. sjednica VMO Drenova održana je  21. prosinca 2011. (srijeda) u 19.00  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 
- Damir Popov, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 22.sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog idejnog rješenja parkirališta kraj Osnovne škole F. Frankovića 
2. Bespravna izgradnja na području MO Drenova                                                                                   
3. Osnivanje Zavičajnog muzeja Drenove 
4. Raspodjela razlike sredstava po prioritetima za 2011. godinu 
5. Odluka Povjerenstva za programske aktivnosti MO Drenova  
6. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO Drenova u 2012. godini 
7. Izvješće s  dočeka Svetog Nikole  
8. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Prema Planu prioriteta za 2011. godinu usvojena je stavka 8.11 Izrada Idejnog projekta i 
ishoñenje lokacijske dozvole za ureñenje parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran 
Franković".  Vijećnicima su od strane TD Rijekapromet d.d. Rijeka dostavljena 3 prijedloga 
idejnog projekta.  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je usvojilo prijedlog, odnosno varijantu 1 sa 39 
parkirnih mjesta koja je prema mišljenju Vijeća najoptimalnija i maksimizira broj 
parkirnih mjesta i investiciju.  
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AD 2 
Predsjednik VMO Damir Medved  je obavijestio nazočne vijećnike o sastanku održanom u Direkciji 
za komunalno redarstvo, koje je bespravnu izgradnju u Ulici Paškinovac prijavilo Ministarstvu 
zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se početkom 2012. godine održi 
zajednički sastanak sa Vijećem MO Škurinje kako bi se problem mogao zajednički 
rješavati, s obzirom da se bespravna gradnja proširila i prema Škurinjama.  

 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO  Damir Medved  osvrnuo se na sastanak u svrhu osnivanja Udruge "Bez 
granica" kako bi se nastavilo na projektu osnivanja Zavičajnog muzeja Drenove.  

Zaključak: 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 
 
AD 4 
Prema obavijesti Rijekaprometa d.d. Rijeka, o nastaloj razlici sredstava po prioritetima za 2011. 
godinu predsjednik Vijeća  predložilo je vijećnicima da se preostala sredstva preusmjere u sanaciju 
postojećih nogostupa u Ulici Drenovski put od kućnih brojeva 106 do križanja sa Ulicom Brca i 
nasuprot kućnih brojeva 19a-19e na Drenovskom putu (uz autobusno stajalište).  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova je jednoglasno usvojilo navedeni prijedlog.    

 
 
 
AD 5 
Prema odluci Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora na području Grada 
Rijeke, Mjesnom odboru Drenova odobreno je 20.000,00 kuna za realizaciju programa izdavanja 
biltena -Drenovskog lista, Dana Drenove i Dočeka Svetog Nikole.  U području sportsko  
rekreativnih aktivnosti grañana za 2012. godinu, Odjel gradske uprave za sport neće sufinancirati 
programe Vijeća mjesnih odbora.  
Zaključak: 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 6 
 
Predsjednik je predložio vijećnicima da se realizacija planiranih programa za 2012. godinu ostvari 
u suradnji s poslovnim subjektima na području MO Drenova, kroz razne oblike donacija i 
sponzorstva.  

• Vijeće MO Drenova je jednoglasno usvojilo navedeni prijedlog.    
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AD 7 
 
Tajnica MO proslijedila je informaciju nazočnim vijećnicima o dočeku Svetog Nikole. U programu 
dočeka Svetog Nikole sudjelovala su  djeca iz Dječje igraonice "Drenjulica" i Osnovne škole "Fran 
Franković", te veći broj volontera.  Zbog velikog broja djece održane su  dvije priredbe i podijeljeni 
su poklon paketi, prigodni slatkiši. Sredstva su osigurana iz Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 8  
 
- Na zahtjev grañana ponovno je putem tajništva poslat zahtjev Direkciji za komunalno redarstvo 

za čišćenje slivnika u donjem dijelu Drenovskog puta.  
 
- Putem tajništva poslana je požurnica OGU za urbanizam za premještanje kontejnera na izlazu 

iz Ulice Žminjska na Ulicu Braće Hlača.  
 
- Na zahtjev gospoñe Turkalj iz Goranske ulice upućen je dopis Vodovodu i kanalizaciji, te OGU 

za komunalni sustav za saniranje nastale štete kod kućnog broja 30. 
 

- Temeljem zahtjeva za postavljanjem prometnog ogledala u Ulici Cvjetna kod kućnog broja 20, 
pristigao je odgovor Rijekaprometa d.d. da se radi o izlaz iz privatnog posjeda a ne sa javno-
prometne površine u vlasništvu Grada Rijeke, pa time i postavljanje nije odobreno. Vlasnik 
može ogledalo postaviti o svome trošku.  

 
- Odgovor gospodinu Zorku iz Ulice Bok o završetku radova priostigao je putem mail pošte od 

strane KD  Vodovod i kanalizacija, gdje se navodi da su radovi pri završetku.  
 

- Na zahtjev grañana izvršen je putem Odjela za komunalni sustav premještaj klackalice u parku 
u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 22, zbog blizine izlaza iz dvorišta i opasnosti od automobila. 

 
- Data je suglasnost Caffe baru "Mix" za produženje radnog vremena tijekom Božićnih blagdana. 

 
- Upućen je dopis Direkciji za mjesnu samoupravu o zapuštenim i neurednim  panoima na 

Drenovi, koji su za potrebe MO preveliki i ne koriste se kao takvi. Vijeću bi odgovarala forma 
oglasnih ploča, kao što su one na autobusnim stajalištima.  

 
- Na dodjeli nagrada i priznanja za Volontera godine 2011. gospoñi Biserka Mihić, voditeljici 

likovne radionice za odrasle, uručeno je priznanje Udruge Smart.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

 
- Vijeću je pristigao zahtjev gospodina Sabolića iz Drenovskog puta 44 za proširenjem javne 

rasvjete, nakon rekonstrukcije NN mreže na Drenovskom putu. 
 
 
Zaključak:  
 

• Vijeće je zaključilo da se zahtjev rješava kroz sredstva komunalnih prioriteta u 
narednom periodu.  
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- Vijeću je pristigla peticija grañana iz Ulice Paškinovac sa zahtjevom za rješavanjem odvodnje 
oborinskih voda.  

 
Zaključak:  
 

• Vijeće je zaključilo da se zahtjev uputi nadležnim službama.  
 
 
- Temeljem dopisa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, o autobusnom okretištu Lokva i 

nemogućnosti Odjela da se otkupi asfaltirana površina u vlasništvu fizičkih osoba, Vijeće je 
uputilo zahtjev navedenom Odjelu sa prijedlogom njegovog  pomicanja. Naime, Vijeće odavno 
smatra da okretište na Lokvi nije primjereno, te da je nužno njegovo izmještanje na granicu 
Grada Rijeke prema naselju Benčani. O  toj temi se više puta razgovaralo i sve nadležne 
službe se slažu sa tim prijedlogom, no jedini je problem financiranja. Prijedlog je Vijeća da se 
sve trošenje sredstava usmjeri ka tom konačnom rješenju i da se ne prihvate varijante koje 
dugoročno nisu održive. 
 

Zaključak:  
 

• Vijeće je usvojilo prijedlog da se početkom sljedeće godine sastanu sve 
zainteresirane strane, kako bi utvrdili hodogram aktivnosti za realizaciju tog 
razvojnog projekta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.  
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


