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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-10/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  15.09.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

29. sjednica VMO Drenova održana je 15.09.2008. (ponedjeljak) u 18.30 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
- Ivica Brletić, član VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:     
- Miljenko Glavan, član VMO 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 27 i 28. sjednice Vijeća 
2. Izvješće o  Danima  Drenove 2008. 
3. Program rada Vijeća MO  za 2009. godinu 
4. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009.godinu – prijava za  djelatnost 

MO Drenova 
5. Prijava za područje ekoloških aktivnosti grañana MO za 2009. godinu 
6. Prijava programa za područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti za 2009. godinu 
7. Prijava programa za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2009. godinu 
8. Rebalans financijskog plana za 2008.godinu 
9. Izvješće sa sastanka OGU za komunalni sustav 
10. Izvješće sa sastanka OGU za prostorno planiranje 
11. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 

Zapisnici  s 27 i 28. sjednice VMO Drenova jednoglasno su  usvojeni. 
 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Medved  je Dane Drenove  održane u srpnju 2008.godine ocijenio 
uspješnima, planirani sportski i kulturno-zabavni  program je u potpunosti ispunjen, zadovoljeni su 
postavljeni standardi, a odaziv grañana bio je veći od očekivanog.  
Vijećnica Katherine Trinajstić navela je da je program potezanja konopa trajao predugo, u odnosu 
na ostali dio programa, što za slijedeću godinu treba uzeti u obzir i na Cvetkovom trgu organizirati 
samo finale.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno zaključilo da je organizacija Dana Drenove 2008. godine  u 
potpunosti uspješna. 

• Vijeće je zaključilo da se na slijedeću sjednicu Vijeća pozovu članovi Zavičajne 
udruge Drenova za dogovor oko priprema darivanja djece povodom  Svetog Nikole, 
kao i oko organiziranja maškara na Drenovi. 

 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2009. godinu. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2009. godinu te 
zaključilo da se takvo dostavi Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.  

 
 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova. 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. 

godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova te zaključilo da se takvo dostavi Odjelu 
gradske uprave za kulturu. 

 
 
AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2009. 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 2009. godinu za 
područje ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – 
prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se takvo dostavi Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu.  
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AD 6 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2009. 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 2009. godinu za 
područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti grañana mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se takvo dostavi Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu.  

 
 
AD 7 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2009. 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 2009. godinu za 
akciju Birajmo najljepšu okućnicu,balkon i prozor mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se takvo dostavi Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu.  

 
AD 8 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Rebalansa 
financijskog plana MO  Drenova za 2009. godinu. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 
2009.godinu, te zaključilo da se dio preostalih sredstava (1.726,00 kuna)  utroši za 
Svetog Nikolu, a ostalo ( 2.499,00 kuna) za pokriće troškova izdavanja još jednog 
Drenovskog lista do kraja 2008. godine. Očekuju se i donacija za pokriće troškova 
štampanja Drenovskog lista. 

 
 
AD 9 
Predsjednik VMO g. Damir Medved informirao je prisutne vijećnike o sastanku s Odjelom gradske 
uprave za komunalni sustav održanim 09.rujna 2008. godine osvrnuvši se na promemoriju s 
održanog sastanka.  
Vijećnik Ivica Brletić izrazio je svoje nezadovoljstvo nerješavanjem prilaznog puta POS-ovim 
stanovima i  nerješavanjem problema kanalizacije. Nadalje, projekt Cvetkovog trga ide presporo, a 
postavlja se i pitanje stanara u stanovima sa zaštićenom najamninom u Ul. Ivana Žorža. 
Predsjednik VMO g. Damir Medved navodi da je prijedlog rješenja Cvetkovog trga u fazi 
rješavanja, projekt bi mogao biti riješen do kraja godine.   
Vijećnica Katherine Trinajstić osvrnula se na problem plinofikacije Drenove i nemogućnost 
uvoñenja plina zbog nevaljalih instalacija i neadekvatnih prilaza. Nadležnost ceste "A" i sigurnost 
školske djece i nadalje ostaje neriješen problem.  
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ureñenja nogostupa duž Drenovskog puta 
prema Ulici Svetog Jurja definiran na sastanku s OGU za komunalni sustav.  

• Odustaje se od projekta ureñenja tržnice na Drenovi.  
• S OGU za odgoj i školstvo organizirati sastanak kako bi se neiskorišteni prostor 

parkirališta dodijelio Dječjem vrtiću Drenova i primjereno uredio. 
• Idejni projekt ureñenja autobusnog okretišta u Benčanima treba se riješiti kroz 

prioritete nakon ispitivanja tehničke opravdanosti. 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo postavljanje zaštitnih ograda uz Cestu "A" radi 

sigurnosti prijelaza školske djece.  
• Dogovoriti sastanak s Energom d.d. u svezi plinofikacije Drenove.  

 
  
AD 10 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved informirao je prisutne vijećnike o sastanku s Odjelom 
gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenja održanim 09.rujna 
2008. godine osvrnuvši se na promemoriju s održanog sastanka.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Boćarskog kluba Drenova za  
rekonstrukciju  postojećeg boćališta na Lokvi. 

  
 
 
AD 11 
Vijećnik Ivica Brletić obratio se nazočnima i zatražio rješavanje problema sigurnosti grañana na 
Drenovi. Uz učestale noćne galame, razbijene boce i puno stakla, nameće se i pitanje sadržaja za 
mlade, kojih na Drenovi nema.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se ponovi zahtjev prema Policijskoj 
upravi i organizira zajednički sastanak u svezi sigurnosti na Drenovi. 

 
 
Vijećnik Ivica Brletić obratio se nazočnima i zatražio rješavanje problema nedovoljnog broja 
parkirnih mjesta u Žminjskoj ulici uz napomenu da se gradi i nova stambena zgrada koja će 
postojeći problem još i uvećati.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se uputi dopis Grañevinskoj inspekciji.  

 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe Vijeću. 
 - Dopis OGU za komunalni sustav upućen Rijekaprometu gdje se dostavljaju Suglasnosti grañana 
za izvoñenje radova na grañevnim česticama u privatnom vlasništvu 

Zaključak: 

• Vijeće je dostavilo sve prikupljene suglasnosti grañana povezane s Prijedlogom 
prioriteta za 2009. godinu  
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 - Prijedlog OGU za komunalni sustav- Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti  o ureñenju 
dječjeg igrališta izmeñu ambulante i vrtića 

Zaključak: 

• Vijeće je dostavilo suglasnost OGU za komunalni sustav o ureñenju igrališta. 

 
- Prijedlog Rijekaprometa d.d. o postavljanju zaštitne ograde na cesti "A" ispod ambulante i vrtića. 

Zaključak: 

• Vijeće je dostavilo suglasnost Rijekaprometu d.d. o postavljanju zaštitne ograde. 

 
 
- Zamolbu MNK Drenova za korištenje dvorane i igrališta Osnovne škole "Fran Franković" . 

Zaključak: 

• Vijeće je suglasno dati podršku MNK Drenova za korištenje dvorane i igrališta, te će 
zamolbu uputiti OGU za sport i tehničku kulturu, kao i Osnovnoj školi "Fran 
Franković". 

 
- Zamolbe obitelji Koran, Drenovski put 50 i g.Nediljka Barišića, Svetog Jurja 7c za postavljanje 
prometnih ogledala. 

Zaključak: 

• Vijeće je suglasno za postavljanje navedenih ogledala, te je zaključilo da se dopis o 
postavljanju ogledala uputi Rijekaprometu d.d. Rijeka. 

 
- Prijave komunalnog nereda  gosp.Christiana Grailacha i gosp.Valtera Petrina.   

Zaključak: 

• Vijeće je suglasno da se za probleme divljih deponija ponovno obrati OGU za 
komunalni sustav i da se pronañe trajnije rješenje za postojeće divlje deponije na 
Drenovi.  

 
- Zamolbu gosp.Domijana Mršića za ureñenje zida – crtanje grafita na zidu parkirališta u 
Severinskoj ulici.  

Zaključak: 

• Vijeće je odgovor OGU za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem 
gdje se navodi način realizacije predložene teme proslijedilo gospodinu Mršiću. . 

 
- Zamolbu gosp. Guidarella, Podbreg 2A za obavljanje djelatnosti sakupljanja jestivog otpadnog 
ulja i proizvodnju biodiesela na lokaciji Podbreg 2A, Rijeka.  

Zaključak: 

• Vijeće je odgovor OGU za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem 
gdje se navodi da se tražena djelatnost ne može obavljati na navedenoj lokaciji 
proslijedilo gospodinu Guidarellu. 
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- Obavijest KD čistoća o povećanom broju baja, počevši od 01. kolovoza 2008. godine. 
- Obavijest gñe Ede Rumora, ravnateljice Direkcije za urbanizam i ekologiju o UPU Gornja 

Drenova gdje će se održati još jedna javna rasprava.  
- Odgovor  Odsjeka sanitarne inspekcije iz Rijeke o inspekcijskom nadzoru na adresi Podbreg 

10 
- Obavijest KD Kozala o vršenju redovnog prekopa Općih polja na groblju Donja Drenova 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (6) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc. 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


