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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-10/3 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  25.03.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

35. sjednica VMO Drenova održana je 25.03.2009. (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 
-     Miljenko Glavan, član 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: 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Vijeća 
2. Ciljevi i aktivnosti mjesne samouprave u 2009. godini 
3. Utrošak sredstava nagrada iz natječaja za Naj-on line MO i Najbolji Dan MO 
4. Poziv grañanima za ureñenje nogostupa duž Drenovskog puta i Ulice Svetog Jurja iz 

plana prioriteta za 2009. godinu  
5. Ugovor o sufinanciranju Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2009. godini 
6. Upute za plan raspodjele prioriteta za 2010. godinu 
7. Realizacija razvojnih projekata na Drenovi 
8. Izdavanje novog broja Drenovskog lista 
9. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
     
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 

Zapisnik  s 34  sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima na uvid ciljeve i aktivnosti mjesne samouprave u 
2009. godini.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 AD 3 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  pročitao je vijećnicima dopis  pristigao od Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu o utrošku sredstava nagrada na natječajima za "Naj on-line mjesni odbor" i 
za najbolji Dan mjesnog odbora. Za svako osvojeno prvo mjesto mjesnom odboru pripada pravo 
na utrošak 7.000,00 kuna. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je zaključak da se sredstava utroše za program obilježavanja Dana Drenove 
2009. godine u iznosu od 12.000,00 kuna, a 2.000,00 kuna za realizaciju ostalih 
programa iz kulture planiranih putem Pododbora za kulturu MO Drenova. 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  predložio je vijećnicima održavanje sastanka s vlasnicima parcela  
koji se odnosi na rješavanje prioriteta za 2009. godinu  - ureñenje nogostupa duž Ulice Svetog 
Jurja i duž Drenovskog puta u mjesecu travnju. 
 

 

• Vijeće je jednoglasno zaključilo da se sastanak s  vlasnicima parcela duž Ulice 
Svetog Jurja i Drenovskog puta, održi 21. travnja 2009. godine u 18 sati, kako bi se 
prikupile suglasnosti za ureñenje nogostupa, te da se grañanima uputi poziv. 

 
 
 
 
 
AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je obavijestio je  vijećnike o potpisivanju ugovora s OGU za 
kulturu o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 12.000,00 kuna za ostvarenje programa nakladničke 
djelatnosti "Od Drenovske čitaonice do knjižnice 1908-1985." 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 6 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  pročitao je vijećnicima upute OGU za komunalni sustav koje se 
odnose na prijedlog prioriteta mjesnih odbora za 2010. godinu. 
 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Ureñenje Cvetkovog trga predstavlja strateški 
interes  za koji će biti potrebno odvojiti veći dio sredstava, zaključak je Vijeća. 

 
 
AD 7 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  dao je vijećnicima na uvid  dopis OGU za komunalni sustav, 
Direkcije plana, razvoja i izgradnje  koji se odnosi na realizaciju razvojnih projekata na Drenovi 
gdje se MO obavještava kako su unutar proračuna osigurana sredstva i predviñeno projektiranje 
nastavka izgradnje ceste "A" i rješavanje raskrižja na Boku. Nadalje, " u svezi realizacije pristupnih 
cesta s infrastrukturom novog stambenog područja na Drenovi planirana je izrada projektne 
dokumentacije, ali tek nakon prihvaćanja DPU-a."  U projekt izvoñenja okretišta autobusa do kraja 
naselja u Svetom Jurju nije se krenulo zbog ograničenih financijskih mogućnosti, a predviña se da 
zbog drugih dodatnih ulaganja na našem području isto neće biti moguće uskoro. 
 
 

• Vijećnik Ivica Brletić izrazio je svoje nezadovoljstvo navedenim odgovorom OGU za 
komunalni sustav naglasivši da je Cesta "A" trebala već odavno biti završena, a još 
uvijek nad njom nije riješeno niti pitanje nadležnosti. Smatra da se MO Drenova 
nalazi na "margini svih margina" u Gradu, da se gotovo ništa ne ulaže u Drenovu i da 
se prijedlozi Vijeća kao što su: proširenje škole, primjereno proširenje dječjeg vrtića, 
izgradnja sportske dvorane,izgradnja pristupne ceste novom naselju, rješavanje 
nesnosnog mirisa u Ulici Ivana Žorža, rješavanje preslabog pritiska vode na Gornjoj 
Drenovi, što skorije donošenje UPU-a  Gorenje Drenove, ne usvajaju.  
Vijećnik Stjepan Marković ističe da Drenova nema nikakvih kapitalnih investicija. 
Predsjednik vijeća osvrnuo se na članak iz "Novog lista" iz kojeg Vijeće saznaje da 
se namjerava uložiti 10 milijuna kuna u nadogradnju Dječjeg vrtića na Drenovi  i 
izradu krovnog travnjaka. Uz sam vrtić postoji neiskorišten parkirni prostor koji bi se 
mogao prenamijeniti u dječje igralište i zasigurno smanjiti troškove projektiranja i 
izgradnje, što  OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem nije 
prihvatio već predlaže model korištenja parkirališta za kombi vozila ili manje 
kamione. 
Nakon rasprave Vijeće je odlučilo obratiti se Gradonačelniku i zatražiti s njim hitan 
sastanak. 

 
AD 8 
 
Predsjednik Pododbora za kulturu i urednik Drenovskog lista gospodin Christian Grailach 
informirao je vijećnike o sadržaju novog Drenovskog lista koji bi trebao biti distribuiran do 10. 
travnja 2009. 
 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 9 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 
- Obavijest "Energa" d.o.o. Rijeka o postavljanju i proširenju javne rasvjete gdje će se zahtjev za 
proširenjem javne rasvjete u Ulici Svetog Jurja 9a riješiti u okviru redovnog održavanja, a zahvate 
u Ulici Kablarska cesta 23, Pešćevac 6, Brune Francetića 26 treba uvrstiti u prijedlog prioriteta za 
2010. godinu.  

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
- Dopis gospodina Devčić Jakova o postavljanju stupa ulične rasvjete u Ulici Ivana Žorža 27. 

Zaključak: 
•  Vijeće je prihvatilo zamolbu gospodina Devčića i odlučilo  zatražiti postavljanje 

rasvjete u okviru prijedloga prioriteta za 2010. godinu. 
  
 
 
- Dopis gospoñe Brune Colnar o izgradnji potpornog zida u Drenovskom putu kraj k.br. 90. 

Zaključak: 
•  Vijeće je na zamolbu  gñe Colnar zaključilo da treba uz imovinsko-pravnu proceduru 

utvrditi tko je zadužen za izgradnju zida, te vidjeti da li se na postojećem dijelu može 
izgraditi pješačka staza što je u planu prioriteta za 2090. godinu  

  
 
- Dopis gospoñe Zorke Ćoso, Fužinska 47 o postavljanju zaštitne ograde. 

Zaključak: 
•  Vijeće je prihvatilo prijedlog i odlučilo uputiti zahtjev nadležnim službama. 

  
 
- Dopis profesorice Barbare Fistonić o projektu Praznične igraonice u Gradu Rijeci  

Zaključak: 
•  Vijeće daje podršku navedenom projektu, ali se prof. Fistonić za realizaciju istog 

treba obratiti OGU za odgoj i školstvo s obzirom da se igraonice planiraju u prostoru 
osnovne škole "Fran Franković". 

  
 
- Zahtjev  gospodina Elvisa Žica za vraćanjem metalnih stupića na postojeće prvobitno mjesto na 
adresi Brdina 16. 

Zaključak: 
•  Vijeće je prihvatilo zahtjev  i zaključilo da se uputi zahtjev nadležnim službama. 

  
 
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.  
  
 


