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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-10/12 
URBROJ:  2170-01-09-10-08-1 
Rijeka,  03.12.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

31. sjednica VMO Drenova održana je 03.12.2008. (srijeda) u 18.00 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 
- Christan Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu 
 
Sjednici nisu bili nazočni:     
- Miljenko Glavan, član VMO 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Vijeća 
2. Usvajanje financijskog plana za 2009. godinu  
3. Inicijativa za uspostavu policijske postaje na području MO Drenova 
4. Sveti Nikola 
5. Zahvale donatorima 
6. Razno: informacije i zamolbe građana  

 
     
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
AD 1 

Zapisnik s 30. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen. 
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AD 2 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Financijskog plana sredstva 
za 2009. godinu  za programske aktivnosti koje  mjesni odbor planira  realizirati u slijedećoj godini. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2009. godinu. 

 
 
AD 3 
Na inicijativu predsjednika MO Škurinje, g. Šantića, održan je 25. studenog 2008. zajednički 
sastanak predstavnika MO Drenova, MO Pehlin i MO Škurinje na temu problematike prometa, 
sigurnosti građana i devastacije  javne infrastrukture. 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog uspostave 
nove policijske stanice za područje MO Drenova, MO Škurinje i MO Pehlin, te prijedlog lokacije 
nove zgrade za potrebe DVD Drenova (predložene od strane DVD Drenova) u sklopu koje bi se 
predložena policijska stanica i nalazila. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno zaključilo da se pokrene inicijativa za uspostavu policijske 
stanice ili ispostave za područje navedenih MO jer smatra da bi postojanje takvog 
objekta značajno popravilo situaciju u svakodnevnim problemima. 

 
AD 4 
Prema planiranom Programu dočeka Svetog Nikole i na inicijativu vijećnice Katherine Trinajstić 
koja se obratila znatnom broju donatora i time  omogućila sadržajnije darivanje djece predškolske i 
školske dobi na Drenovi, potvrđen je doček Svetog Nikole koji će se održati 04.12.2008. godine u 
Osnovnoj školi "Drenova". Svako dijete predškolske dobi ( više od njih 300) bit će darivano s 
prigodnim slatkišima, a u pripremi su i slatkiši za djecu školske dobi, kao i za izvođače programa. 
U prigodnom programu će sudjelovati školska djeca  i svećenik Marijan Benković. Održat će se 
dvije priredbe za mlađu (1-4)  i stariju djecu (4-7)  kako bi se izbjegle gužve.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno podržalo predloženi program Dočeka Svetog Nikole. 

 
AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog poziva 
donatorima MO Drenova na Svečanu sjednicu, koji su u ovoj godini znatno pripomogli realizaciji 
programa rada Vijeća, kako bi im se uručile prigodne zahvalnice.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog za poziv donatorima i uručenje prigodnih 
zahvalnica na Svečanoj sjednici. 

 
 
 
AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 
 - Inicijativu Vijeća MO Drenova o proširenju prostora namijenjenog Dječjem vrtiću Drenova, nakon 
sastanka s OGU za odgoj i školstvo o prenamijeni parkirališta u dječje igralište namijenjeno vrtiću. 
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Zaključak: 

• Vijeće će prijedlog uputiti OGU za komunalni sustav o proširenju prostora 
namijenjenog Dječjem vrtiću Drenova. 

 
 - Zamolbu – peticiju  grupe građana iz Ulica: Brune Francetića i Kablarske ceste za izmjenu 
voznog reda linije 5b i usklađivanje zadnje vožnje s linijom 11. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće će zahtjev uputiti Autotroleju d.o.o. Rijeka. 

 - Predsjednik Vijeća konstatirao je da MO  još uvijek  nema informacije o UPU Gornje Drenove. 

Zaključak: 

• Vijeće će se očitovati pismenim dopisom (požurnicom)  prema OGU za urbanizam i 
ekologiju. 

 
-  Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o pristiglom odgovoru Rijekaprometa d.d. Rijeka o 
postavljanju prometnih ogledala gdje je vidljivo da se na adresiu Ulici Drenovski put br. 50 
ogledalo neće postaviti jer se radi o izlazu sa privatnog zemljišta. Ogledalo će se postaviti na spoju 
Ulice Frkaševo i Braće Hlača. 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

- Dopis gopođe Doroteje Juretić o deponiju smeća na autobusnom ugibalištu pri ulazu u Grohovo. 
Zaključak: 
• Vijeće će o navedenom obavijestiti komunalno redarstvo 

- Dopis OGU za komunalni sustav o rješavanju oborinskih voda i građenju parapetnog zida u Ulici 
Bok 7. 

Zaključak: 
•  Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc. 
 
 
 

 

  


