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PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-10/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  7. veljače  2013. 

                       
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

33. sjednica VMO Drenova održana je  7. veljače  2013. godine u 19.00  sati.  
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Josip Nađ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Projekt uređenja Cvetkovog trga – sastanak s korisnicima poslovnih prostora 
2. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Drenova za 2012. godinu 
3. Programske aktivnosti VMO i financiranje u 2013. godini 
4. Projekt Zavičajnog muzeja Drenove 
5. Prijava za natječaj  Najbolji dan MO u 2012. godini 
6. Razno: informacije i zamolbe građana  
 

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 

AD 1 
S obzirom na projekt uređenja Cvetkovog trga i početak izvođenja radova krajem ove godine, 
Vijeće je sazvalo korisnike poslovnih prostora na sjednicu kako bi se održala rasprava i ukazalo na 
moguće probleme. Pozivu su se odazvali: Gordana Cetina (Fitness "Cetex"), Zorka Ćoso 
("Aristela" - kiosk) Blaženko Perić ("Dominus") , Andrea Šarčević (krojački salon) , župnik Marijan 
Benković  i Nevena Roguz Babić (Ljekarna "Prima Pharme").Predsjednik VMO Damir Medved 
najavio je skoro otvaranje ponuda za izvođače radova, te objasnio da će se radovi izvoditi u 
fazama s ciljem da se trg što manje zatvara u potpunosti. Za vrijeme izvođenja radova svim 
korisnicima se mogu umanjiti troškovi najma. Kako će se prostor ispred crkve zatvoriti i pretvoriti u 
pješačku zonu na trgu će se broj parkirnih mjesta značajno smanjiti. Alternativa su parkirališta u 
zaleđu, u sveučilišnom naselju. Isto tako potrebno je s nadležnim službama Grada dogovoriti 
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vremensko ograničavanje parkiranja s obzirom da trg koriste građani susjednih zgrada za 
parkiranje što onemogućava veći protok korisnika usluga poslovnih prostora. Dodatno parkiralište 
moguće je urediti i u zaleđu zgrade. Blaženko Perić i Zorka Ćoso izrazili su svoju bojazan o 
mogućem značajnom smanjenju svoga prometa i zatvaranju poslovnih prostora. Blaženko Perić 
napominje da će se trg pretvoriti u skate park. Gordana Cetina napomenula je da planira proširiti 
postojeću sportsku dvoranu na dio zelene površine, projekt je trenutno u fazi mirovanja. Vijećnik 
Damir Popov predložio je izgradnju etažnog parkinga. Nakon zajedničkog sastanka, korisnici 
poslovnih prostora i župnik napustili su sjednicu.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je zaključilo da se o detaljima izvođenja radova korisnike prostora redovno 
obavještava, kroz zajedničke sastanke. Isto tako, potrebno je osigurati maksimalan 
broj parkirnih mjesta te odgovarajući pristup za dostavna vozila. Potrebno je 
postaviti dodatne oznake na parking radi usmjeravanja stanovništva na alternativna 
parkirališta i ograničiti zadržavanje vozila na trgu.  Posebnu pažnju treba posvetiti 
dinamici izvođenja radova, kako bi korisnici poslovnih prostora imali što manje 
posljedica na njihovo redovno poslovanje.  

 
AD 2 
Predsjednik VMO Damir Medved  dao je Vijeću na raspravu Izvješće o radu Vijeća u 2012. godini. 
  
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu za 2012. godinu.   
 

 
AD 3 
Prema odluci Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora u 2013. godini na 
području Grada Rijeke, Mjesnom odboru Drenova odobreno je 20.000,00 kuna za realizaciju 
programa: izdavanje biltena - Drenovskog lista, Dana Drenove i Dočeka Svetog Nikole.  U 
području sportsko rekreativnih aktivnosti građana za 2013. godinu, Odjel gradske uprave za sport 
sufinancirat će program VMO Drenova s 1.500,00 kuna. Odjel za kulturu temeljem Programa 
javnih potreba za program VMO Drenova "Ususret Zavičajnom muzeju" sufinancirat će program s 
iznosom od 2.000,00 kuna. Odjel za poduzetništvo sufinancirat će akciju "Birajmo najljepšu 
okućnicu" s iznosom od 800,00 kuna.  
Predsjednik Vijeća Damir Medved potpisao je Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu uz 
odgovarajuće priloge, dokumentacija je dostavljena Direkciji za mjesnu samoupravu.  
 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
  AD 4 
Damir Medved obavijestio je prisutne vijećnike o aktivnostima na opremanju prostora za budući 
Zavičajni muzej Drenove. Volonterskim radom u suradnju s Odjelom za gradsku samoupravu i 
upravu, te Odjelom za gospodarenjem imovinom, prostor je osposobljen za "Noć na granici" koja je 
uspješno provedena. Potrebno je pratiti natječaje za određene projekte putem fondova EU, s 
naglaskom na rekonstrukciju cijele zgrade u Ulici Drenovski put 138 A.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 5 
 
Prema objavljenom natječaju za "Najbolji dan mjesnog odbora" Vijeće MO Drenova kandidiralo 
se i predalo svu potrebnu dokumentaciju za održane Dane Drenove u srpnju 2011. godine. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 6 
 
- Temeljem dopisa građana iz Ulica Pešćevac 11 (gđa Žunić), Kučićki put 36 (gđa 

Tomljanović), Kučićki put 39 b, c,d i 45, te Ivana žorža 41 ponovno je upućen dopis Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav za sanaciju odvodnje voda s kopijama svih zahtjeva.  

- Temeljem zahtjeva gđe Line Saršon upućen je dopis KD "Autotrolej" za povećanjem broja 
vožnji linije 11 naročito u vrijeme od 14-16 sati. Pristigao je odgovor KD "Autotrolej" koji su 
brojenjem putnika na linijama utvrdili da je linija 11 u periodu od 12.30-16.30 sati popunjena 
u prosjeku 35%, od Streljane prema Lokvi, te kako dijelom trase od Streljane do grada 
prometuju i lokalne linije 4 i 4a.  

- Na zahtjev ovlaštene osobe suvlasnika zgrade na adresi Brdina 16, za smanjenjem broja 
parkirnih mjesta za invalide sa 4 na 2 mjesta, upućen je zahtjev TD Rijekapromet d.d od 
kojih je pristigao odgovor da će u najkraćem mogućem roku broj parkirnih mjesta biti 
smanjen prema traženju.  

- Temeljem dopisa gosp. Grozdanića o nemogućnosti prilaza interventnih vozila u Cvjetnu 
ulicu prema kućnim brojevima 2,4 i 6 pristigao je odgovor TD Rijekapromet d.d. gdje se 
navodi da se uređenje parkirališta izvodi prema glavnom projektu koji je planiran u skladu s 
lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola izdana je nakon usaglašavanja sa svim 
komunalnim i javnim službama na području Grada Rijeke, te usklađena s prostorno 
planskom dokumentacijom. Namjera je bila dobiti što više parkirnih mjesta kako bi se 
zadovoljile potrebe mještana. Za slučaj potrebe hitnih intervencija zaustavljanje vozila 
omogućeno je na parkiralištu, a pješački pristup do zgrade osiguran je putem prilazne 
rampe.  

- Upućen je zahtjev TD Rijekapromet d.d. Rijeka za postavljanjem prometnih branika zbog 
sigurnijeg prometovanja i pješaka, nasuprot adrese Drenovski put 124, te na Drenovskom 
putu nakon kućnog broja 176, prema križanju i uz kućni broj 1 u Ulici Svetog Jurja zbog 
nepostojanja odgovarajućih pločnika i mogućnosti pada prolaznika.  

- Temeljem dopisa građana i  Vijeća Komunalnom društvu Kozala o uklanjanju stabla cedra na 
groblju Donja Drenova te odgovora da stablo cedra nije potrebno uklanjati budući da mu je 
zdravstveno stanje izuzetno zadovoljavajuće a stabilitet nije narušen zbog dobre 
ukorijenjenosti, temeljem elaborata sudskog vještaka, građani su ponovno uputili dopis KD 
Kozala. Traže očitovanje KD Kozala o podmirivanju troškova u slučaju urušavanja 
predmetnog stabla i eventualnih oštećenja na grobnicama.  

- Temeljem dopisa Vijeća OGU za komunalni sustav o problemu devastacije autobusne 
čekaonice na Lokvi, pristigao je odgovor u kojem se navodi da tvrtka Outdoor akzent d.o.o. 
ugovorom o zakupu održava navedenu čekaonicu. Tijekom 2012. godine tvrtka je na štete 
utrošila iznos od 100.000,00 kuna, što znači da Grad ne snosi troškove sanacije. Izmještanje 
autobusne čekaonice zapadnije nije moguće realizirati jer je zemljište u vlasništvu fizičkih 
osoba.  

- Temeljem zahtjeva OGU za urbanizam i sastanka Odbora za mjesnu samoupravu o 
preimenovanju Ulice Bok, Vijeću će naknadno biti upućeni konkretniji prijedlozi o 
preimenovanju ogranaka Ulice Bok. 

 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri ( 3) stranice.  
 
 
 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                              mr.sc.  Damir Medved  

 

 

 


